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ÖNSÖZ
Kamu maliyesi, iktisat bilim dalının temel bileşenleri arasında yer alır. 1930’lu yıllardan bu
yana iktisat ve buna bağlı olarak maliye alanında meydana gelen hızlı değişim ve bu çerçevede
özellikle Keynes devriminden sonra devletin ekonomideki rolüne ilişkin yaşanan hızlı dönüşüm,
kamu maliyesi disiplininin önemini giderek artırmıştır. Kamu maliyesi, bir taraftan devletin ne tür
gelirlere ne kadar sahip olması gerektiğini, diğer taraftan ise bu gelirleri nereye harcaması
gerektiğini araştıran ve bu çerçevede ortaya çıkan mali olayları inceleyen bir bilim dalıdır. Vergiler
yoluyla millî gelirin yarısına yakın bir kısmını kamu kesimine aktaran, sonra da harcamalar yoluyla
bunu yeniden ancak farklı bir biçimde ekonomiye dağıtan devlet faaliyetleri özel bir inceleme
alanını gerekli kılmaktadır.
Devletin ekonomik gerekçesi toplum hâlinde yaşayan insanların kamusal nitelikli
ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Kamuya ait olan bütün kurum ve kuruluşlar, kendilerine atfedilen
görevlerini yerine getirebilmek için, tıpkı özel sektör gibi, kaynak temin etmek ve bunları halkın
ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak durumundadırlar. Bir bütünün iki önemli parçası olan kamu
sektörü ve özel sektör, mevcut kıt kaynaklarla maksimum faydayı sağlayacak şekilde hareket
ederler. Kıt kaynakların toplum ihtiyaçlarını karşılamasında, özel iktisadi faaliyetlerde fiyat
mekanizması ve fiyatlama süreci toplumu oluşturan kişilerin ekonomik güçlerine bağlı olarak
işlerlik kazanmaktadır. Ancak, kamusal ihtiyaçlar, kamu ekonomisi tarafından üretilen mal ve
hizmetler ile karşılanır. Parlamenter demokratik rejimlerde bütçeler kıt kaynakların kamu ve özel
sektör arasında ve kamu sektörü içindeki dağılımını belirler. Devlet tarafından sunulan kamusal mal
ve hizmetlerin finansmanı, devletin hâkimiyet hakkına dayanarak cebir unsuru altında almış olduğu
zorunlu ödemelerle sağlanır. Özel kesim tarafından üretilen özel nitelikli mal ve hizmetlerin
finansmanı ise gönüllü ödemeye dayanmaktadır.
Elimizdeki ders materyali, ders notu şeklinde hazırlanmış olup toplam on dört konudan
oluşmaktadır. Devletin ekonomideki varlık gerekçesi, çeşitli iktisadi düşünce okullarının devletin
ekonomik faaliyetlerine ilişkin görüş ve yaklaşımları, devletin finansman kaynakları, kamu
harcaması türleri ve kamu harcamalarının ekonomi üzerindeki etkileri, kamu bütçesi, devlet borçları
ve mahallî idareler maliyesi çalışmanın ana başlıkları arasında sayılabilir.
Kamu maliyesi ders notlarının tüm öğrencilerimize faydalı olması dileğiyle…
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1. KAMU MALİYESİ DİSİPLİNİNE GENEL BAKIŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

Ekonomik Faaliyetlerin Niteliği

1.2.

Ekonomik Yapı ve Ekonomik Kesimler

1.2.1.

Kapitalist, Kolektivist ve Karma Ekonomik Sistem

1.2.2.

Kamu Kesimi ve Özel Kesim

1.2.2.1. Kamu Kesiminin Yapısı ve Bileşimi
1.2.2.2. Kamu Kesiminin Ekonomi İçindeki Büyüklüğünün Ölçülmesi
1.2.3.

Kamu Ekonomisi ve Piyasa Ekonomisi

1.2.3.1. Piyasa Ekonomisi ve Temel Özellikleri
1.2.3.2. Kamu Ekonomisi ve Temel Özellikleri
1.3.

Maliye Biliminin Konusu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kamu kesimi ile özel kesim arasındaki farklılıklar nelerdir?

2)
Kamu kesiminin ekonomi içindeki büyüklüğü ne olmalıdır? Özel kesim ile kamu
kesiminin ekonomi içindeki payları ülkemizde yüzde kaçtır? Bu oran, gelişmiş ülke ekonomileri
ile karşılaştırıldığında nasıl bir sonuçla karşılaşılır?
3)
Maliye biliminin iktisat disiplininden farkı nedir? Maliye biliminin içine hangi
konular girer?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kapitalist, kolektivist ve
karma ekonomik Sistemler
hakkında bilgi sahibi olmak
ve aralarındaki farkı ortaya
koyabilmek.
Kamu kesimi ile özel kesim
arasındaki farkı detaylı bir
biçimde ortaya koyabilmek.
Kamu kesimi büyüklüğünün
hangi yöntemlerle, nasıl
ölçüleceğini kavrayabilmek.
Maliye biliminin neleri
kapsadığını açıklayabilmek.
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Anahtar Kavramlar

Kamu kesimi: Mülkiyeti kamuya ait olan tüm üretim birimlerini kapsar, karşıtı
özel kesimdir.

Özel kesim: Özel işletmelerden oluşan ve kamu kurumları dışında kalan faaliyet
alanını ifade eder.

Kamu ekonomisi: Toplumsal mal ve hizmetlere olan talebi ifade eden kamusal
ihtiyaçların, devlet tarafından sağlandığı, siyasi ve idari organların kararları altında ve bütçe
yoluyla organize edildiği iktisadi faaliyet alanıdır.

Piyasa ekonomisi: Liberal düzene dayalı kapitalist sistemin öngördüğü bir
ekonomik düzeni ifade eder. Ekonomik yapı, üretici birimler itibarıyla firmalardan oluşur.

5

Giriş
Kamu ekonomisi ve piyasa ekonomisi bir ülkedeki ekonomik yapının iki temel
bileşenini oluşturmaktadır. Kamu ekonomisi, bazı ortak noktaları olmasına rağmen, yapısı ve
işleyişi bakımından piyasa ekonomisinden farklı bir düzeni ifade eder. Piyasa ekonomisi özel
ihtiyaçları karşılarken kamu ekonomisi toplumsal ihtiyaçları karşılar.
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1.1. Ekonomik Faaliyetlerin Niteliği
Sosyal bilimler arasında yer alan kamu maliyesi, iktisat biliminin bir alt disiplinidir.
Bildiğimiz gibi iktisat bilimi, kıt kaynaklarla sonsuz ihtiyaçların karşılanabilmesine ilişkin bir
bilim dalır. İhtiyaçların sonsuz olmasına karşın, söz konusu ihtiyaçları karşılayacak olan
kaynakların sınırlı miktarda olması, iktisat biliminin çözümlemeye çalıştığı en önemli
evrensel problemlerden biridir. Kıt kaynaklar olarak ifade edilen ve bireysel ihtiyaçların
tatmininde kullanılan üretim faktörlerinin (doğal kaynaklar, emek, sermaye, girişimci)
rasyonel bir şekilde kullanımı, bireysel ihtiyaçların en etkin düzeyde karşılanması bakımından
büyük önem taşır.
Kıt kaynaklar olarak adlandırdığımız üretim faktörlerinin ihtiyaçlar karşısında miktar
bakımından yetersiz kalmasının yanı sıra, alternatif kullanım imkânlarının da bulunması,
konuyu daha da karmaşık hâle getirmektedir. Kıt kaynaklarla sonsuz ihtiyaçların
giderilebilmesi için bazı ihtiyaçlardan özveride bulunmak gerekmektedir. Hangi ihtiyaçların
giderileceği, hangilerinden özveride bulunulacağı konusunda verilen seçim kararında yapılan
her tercih, başka tercihlerden vazgeçilmesi pahasına elde edilmektedir. O hâlde, sınırlı
kaynaklarla yapılan her tercihin bir maliyeti bulunmaktadır. Söz konusu maliyet, iktisat
literatüründe fırsat maliyeti ya da alternatif maliyet olarak adlandırılır. Bir kararın alternatif
maliyeti, o kararın alınmasıyla vazgeçilmek zorunda kalınan bir başka fırsat ya da alternatiftir.
Ekonomide üreticiler, tüketiciler ve devlet için verilen her kararın bir alternatif maliyeti
bulunmaktadır. Örneğin devletin elindeki sınırlı imkânlarla, İstanbul’da üçüncü bir köprü inşa
ederek ulaştırma hizmetlerini iyileştirmesi ya da yine İstanbul’da çok büyük bir tam
teşekküllü hastane kurmak suretiyle sağlık hizmetlerinde kalite ve kantite açısından
iyileştirmeye gitmesi gibi iki seçeneği olduğunu düşünelim. Mali kaynaklar sınırlı olduğu için
devletin burada bir tercih yapması gerekmektedir. Üçüncü köprünün yapımına karar verilirse,
bunun fırsat maliyeti hastanenin yapılmaması, tercihin hastaneden yana kullanılması
durumunda ise bunun fırsat maliyeti, üçüncü köprünün yapılmaması olacaktır. Dolayısıyla kıt
kaynakların kullanılmasında, alınan her kararla seçilen alternatifin maliyeti, seçiminden
vazgeçilen alternatiftir.
Bu durumda, temel hedef toplumsal ihtiyaçların giderilmesi iken bu ihtiyaçların
sadece bir kısmını karşılayabilen ve alternatif kullanım imkânları bulunan kaynakların hangi
ihtiyaçların tatmininde ve hangi ölçüde kullanılacağı sorunu ayrı bir problem olarak ortaya
çıkmaktadır. Kaynakların alternatif kullanım imkânlarının olması, farklı alternatiflerin,
bireysel ve toplumsal alanda ortaya çıkacak fayda düzeyini etkilemesine neden olacaktır.
Yaratılacak faydayı maksimize etmek için kıt kaynakların hangi tür mal ve hizmetlerin
üretiminde, hangi üretim birimleri tarafından ve hangi oranda kullanılması gerektiği konusu
bizi optimal kaynak dağılımı meselesine götürür. Zira kıt kaynaklar öyle iyi dağıtılmalıdır ki
gerçekleştirilen üretim neticesinde toplumsal refah maksimum olsun.
Tüm bu anlatılanlar, bir dizi soruyu da beraberinde getirmektedir. İhtiyaç nedir, kimin
ihtiyacıdır, kimler tarafından ve nasıl karşılanacaktır, ihtiyaçları karşılayacak olan mal ve
hizmetler nelerdir, bu mal ve hizmetler kim tarafından, nerede ve nasıl üretilmelidir, ne miktar
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ve kalitede olmalıdır? Üretilen mal ve hizmetler kim tarafından ne kadar tüketilmelidir,
bunların finansmanını kim, neden üstlenmelidir?
Her insan içinde yaşadığı toplumda iki çeşit ihtiyaçla karşı karşıyadır. Bu ihtiyaçların
bir kısmı bireysel, diğer kısmı ise toplumsal planda ortaya çıkar. Bireysel ihtiyaçların en
önemlileri insanların yeme, içme, giyinme barınma ve ısınma ile ilgili özel nitelikli
ihtiyaçlardır. Söz konusu ihtiyaçlarımızı, bedelini ödemek suretiyle piyasadan karşılarız.
Ancak, bir de kişisel yollarla karşılayamayacağımız toplumsal nitelikli ihtiyaçlarımız
bulunmaktadır. Kamusal veya kolektif ihtiyaçlar olarak da adlandırılan bu
gereksinimlerimizin karşılanması için kişisel çabamız yeterli olmaz. Toplumsal ihtiyaçların en
başında ülkenin dış tehditlere karşı korunarak ulusal bağımsızlığın sürdürülmesi, ülke sınırları
içerisinde ise can ve mal güvenliğinin, emniyet ve asayişin, adaletin sağlanması gelir.
Toplumsal ihtiyaçların tatminine yarayan kıt kaynaklar yani üretim faktörleri, özel
ekonomi ile kamu ekonomisi arasında bölünmek suretiyle özel ihtiyaçlarla kamusal
ihtiyaçların tatmininde kullanılmaktadır. Özel ekonomi genellikle bireylerin özel ihtiyaçlarını,
kamu ekonomisi ise kamusal ihtiyaçlarını karşılar. Bireysel ihtiyaçlar, özel ekonomi
tarafından, arz ve talebe göre piyasa ortamında fiyat mekanizması aracılığıyla karşılanır. Söz
konusu süreçte fiyatlar, herhangi bir mal veya hizmete olan talebi ortaya koyan ve kaynak
ayrılarak üretilmesini sağlayan en önemli göstergedir. Kamusal nitelikli ihtiyaçlar ise kamu
ekonomisi tarafından üretilen mal ve hizmetler ile karşılanır. Parlamenter demokratik
rejimlerde bütçeler, kamu kesimi tarafından kullanılacak kıt kaynakların dağılımını, bir diğer
ifade ile hangi mal ve hizmetlerin üretileceğini belirler. Özel mal ve hizmetlerin üretiminde
fiyat süreci sistemin temel belirleyicisi iken kamusal mal ve hizmetlerin üretiminde, bu mal
ve hizmetlere olan talebi ortaya koyan herhangi bir fiyat mekanizması bulunmaz. Burada
sistemin işleyişini sağlayan siyasi süreçtir. O hâlde, siyasi oy ve karar mekanizmaları kıt
kaynakları, insan ihtiyaçlarının tatminini sağlayacak şekilde dağıtmada önemli bir rol oynar.

1.2. Ekonomik Yapı ve Ekonomik Kesimler
1.2.1. Kapitalist, Kolektivist ve Karma Ekonomik Sistem
Bir toplumda, bireylerin sonsuz ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklarla nasıl karşılanacağına
ilişkin temel sorular, o toplumda uygulanan ekonomik yapı ve iktisadi sistem çerçevesinde
çözülür. İktisadi sistemleri; kapitalist, kolektivist ve bu sistemlerin bir karışımı olan karma
ekonomik sistemler olarak üç grupta ele alabiliriz. Özel mülkiyetin olup olmaması ve üretim
kararlarının piyasa içinde mi yoksa merkezî karar alma organı tarafından mı alındığı
sorularına verilen cevaplar, iktisadi sistemlerin temel ayırt edici özellikleri olarak karşımıza
çıkar.
Kapitalist ekonomik sistemlerde üretim faktörleri özel kişilere ait olup özel mülkiyet
üzerinde herhangi bir sınırlama bulunmaz. Mal ve hizmetlerin üretim kararları siyasi karar
sürecinden bağımsız olarak belirlenir. Üretim, tüketim, yatırım, tasarruf gibi iktisadi kararlar
bireyler tarafından piyasada özgürce alınır. Bazı mal ve hizmetlere karşı talebin var olduğunu
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fark eden girişimciler, üretim faktörü piyasasından emek, sermaye, tabiat unsuru talebinde
bulunarak sağladıkları üretim faktörleri ile üretimi gerçekleştirir ve piyasaya arz ederler.
Burada devletin ekonomideki rolü, piyasaların en iyi biçimde çalışabilmesi için gerekli yasal
düzenlemeleri yapmak, bunları uygulamak ve özel sektörü teşvik etmektir.
Özel mülkiyetin olmadığı ve bütün üretim kararlarının merkezî karar alma organı
tarafından alındığı sistemler ise “kolektivist ekonomik sistemler” olarak adlandırılır. Bu
sistemde, piyasa ekonomisinin tersine, üretim faktörlerinin mülkiyeti toplum adına
devletindir. Devlet, ekonomideki tüm iktisadi kararları alır; ekonomide hangi mal ve
hizmetlerin hangi miktarlarda üretileceğini ve bölüşümün nasıl yapılacağını bir planlama
dâhilinde belirler.
Karma ekonomik sistem ise, kapitalist ve kolektivist sistemlerdeki özelliklerin bir
arada bulunduğu sistem biçimidir. Günümüzde yeryüzündeki hiçbir ülkede salt kapitalist ya
da salt kolektivist sistemlerin uygulama imkânı bulamadıkları görülmektedir. En kapitalist
olarak değerlendirdiğimiz ülkelerde bile devlet ekonomik hayata müdahale ederken
kolektivist sistemin ağır bastığı ülkelerde sınırlı da olsa özel mülkiyete yer verilmektedir.
Karma ekonomik sistem olarak adlandırdığımız bu yapıda, bazı mal ve hizmetlerin üretimi
piyasa içinde özel işletmelerce yapılırken bazıları ise devlet işletmeleri tarafından
gerçekleştirilir. Mal ve hizmet üretimine ek olarak devlet, vergiler, sübvansiyonlar ve çeşitli
yasal düzenlemeler aracılığıyla özel kesimin davranışlarına yön verir. Ülkemizde ve dünya
üzerindeki birçok ülkede karma ekonomi modeli benimsenmiştir.

1.2.2. Kamu Kesimi ve Özel Kesim
Kamu kesimi ve özel kesim, ekonomideki iki önemli faaliyet alanını oluşturur. Söz
konusu kesimler arasındaki temel ayırt edici kriter, üretim faktörlerinin mülkiyetidir. Devletin
mülkiyeti altında bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları kamu kesimini oluşturur. İktisadi
anlamda ele alındığında kamu kesimi, mülkiyeti kamuya ait olan tüm üretim birimlerini
kapsar ve karşıtı özel kesimdir. Özel kesim ise, özel işletmelerden oluşan ve kamu kurumları
dışında kalan faaliyet alanını ifade eder. Mülkiyet ilişkisi, kamu ve özel kesim ayrımını
yapmamıza imkân sağlayan temel belirleyici öge olmakla birlikte, diğer bazı unsurların da bu
ayrımda belirleyici rol oynadıkları görülmektedir. Kamu kesiminde yer alan kuruluşların
birçoğunun örgütlenme ve yönetim biçimi, personel rejimleri ve finansman teknikleri gibi
birçok konuda tabi oldukları usul ve esaslar, özel kesiminkinden bir hayli farklıdır.
1980’li yıllardan itibaren, arz yönlü iktisat politikalarının ağırlık kazanması ve
küreselleşme eğilimleri ile birlikte yeni bir dünya düzeni kurulmuştur. Yeni ekonomik
düzende, özelleştirme ve kamu kesiminin küçültülmesi gibi politik tercihlerin yaygınlaşması
sonucunda, ekonomi içinde özel kesimin payı artarken kamu kesiminde daralma yaşanmıştır.
Bu süreçte, devletin ekonomi içindeki payı giderek küçülürken ekonomik faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi bakımından özel kesimin rolü artan bir biçimde önem kazanmıştır. Ancak,
piyasa egemenliği ne düzeyde olursa olsun, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde
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ve gerekse geçiş ekonomilerinde, bileşimi ve fonksiyonları farklılık göstermekle birlikte,
kamu kesimi kaçınılmaz olarak varlığını devam ettirmektedir.

1.2.2.1. Kamu Kesiminin Yapısı ve Bileşimi
Kamu kesiminin örgütleniş biçimi, yapısı ve büyüklüğü ülkeden ülkeye farklılık arz
eder. Ancak, ana hatları itibarıyla değerlendirildiğinde kamu kesiminin idari olarak üç gruptan
oluştuğunu söylemek mümkündür. Bu çerçevede;
i-) Merkezî yönetim,
ii-) Yerel yönetimler,
iii-) Kamu işletmeleri,
kamu kesiminin temel idari birimleridir.
Merkezî yönetim ve yerel yönetimler, kolektif olarak topluma sunulmaları daha
etkin olan, bir diğer ifade ile piyasaya bırakılmaları etkin ve/veya adil sonuçlar vermeyen
hatta zaman zaman piyasanın üretmeye hiç yanaşmadığı bazı mal ve hizmetlerin üretildiği
birimlerdir. Hangi mal ve hizmetlerin merkezî yönetim birimleri tarafından, hangilerininse
yerel yönetimlerce sunulacağı sorusu bu noktada önem kazanmaktadır. Mal ve hizmetlerin
merkezî ya da yerel düzeyde sunulmasını belirleyen temel kriter iktisadi etkinlik kriteridir.
Merkezî ya da yerel düzeyde örgütlenmenin etkin olması için, sunulan hizmetin faydasının
yayıldığı alan dikkate alınarak hizmetin hangi idari birim tarafından üretileceğine karar
verilir. Örneğin faydası tüm ülke sınırlarına yayılan savunma hizmetinin merkezî yönetim
tarafından sunulması uygunken faydası belirli bir bölgeye yayılan çevre temizlik, yangın ve
sulama faaliyetlerinin yerel yönetimler tarafından yapılması etkinlik arz eder.
Diğer yandan kamu örgütlenmesi içinde, özel sektör tarafından üretilen birtakım mal
ve hizmetleri üretmeye yönelik olarak faaliyette bulunan bazı hizmet birimleri de yer
almaktadır. Kamu işletmeleri olarak adlandırılan bu hizmet birimleri, piyasa ekonomisi
koşullarında üretilebilecek özel nitelikli mal ve hizmetleri üretirler. Günümüzde sayıları
giderek azalmış olsa da bu tür kuruluşlar, rekabetçi piyasaların çalışmadığı ve özel kesimin
yeterince gelişmemiş olduğu dönemlerde ülkelerin ekonomik gelişmelerine büyük katkılar
sağlamıştır. Devlet, kamu teşebbüsleri aracılığı ile zaman zaman özel kesime ucuz girdi
sağlayarak sanayileşme politikalarını desteklerken zaman zaman sahip olduğu işletmeler
vasıtasıyla tüketiciler için ucuz ve kaliteli mal sunmuş, bazen de tarımsal girdileri
değerlendirmek suretiyle tarım kesimine destek olmuştur.

1.2.2.2. Kamu Kesiminin Ekonomi İçindeki Büyüklüğünün Ölçülmesi
Devlet kavramının doğması ile birlikte kamu kesimi de ortaya çıkmıştır. Çünkü devlet
denilen siyasal organizasyonun ilk ve temel görevi temsil ettiği toplumun iç ve dış güvenliğini
sağlamak, adalet hizmetlerini sunmak olmuştur. Kamu hizmetlerinin çekirdeğini teşkil eden
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bu görevler, devlet anlayışında yüzyıllar boyunca meydana gelen çok büyük değişikliklere
rağmen tüm devletler için ilk ve temel görev olma niteliğini günümüzde de korumaktadırlar.
Daha sonraki ünitelerde anlatacağımız gibi, tarihî süreç içerisinde devletin görevleri bir hayli
çeşitlenmiş, bu temel görevlere ilave olarak çok sayıda yeni mal ve hizmeti sunar hâle
gelmiştir. Tüm bu gelişmeler, kamu kesiminin sınırlarını günümüzde bir hayli genişlemiştir.
Bildiğimiz gibi kamu kesimi, ekonominin iki temel kesiminden birini oluşturmaktadır. Bu
çerçevede kamunun özel kesim karşısındaki nispi büyüklüğünün belirlenmesi büyük önem
taşır.
Kamu kesiminin büyüklüğü, çeşitli faktörler göz önüne alınarak farklı açılardan
ölçülebilmektedir. Bu çerçevede devletin;
i-) Ekonomi içinde hangi kaynakları/üretim faktörlerini, ne ölçüde kullandığı,
ii-) Ne kadar harcama yaptığı,
iii-) Nelerin mülkiyetine sahip olduğu,
iv-) Özel kesim üzerindeki kontrol gücünün ne olduğu,
v-) Neler ürettiği hususları
söz konusu payı ölçmede kullanılan temel kriterler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kamu kesiminin büyüklüğünü ölçmede en yaygın olarak kullanılan kriter kamu
harcamalarıdır. Devlet tarafından gerçekleştirilen kamu harcamalarının GSYİH içindeki payı,
ölçümünün kolay olması nedeniyle uluslararası karşılaştırmalarda da en çok kullanılan metot
olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan kamu kesimindeki istihdamın toplam istihdam
içindeki payı ve kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı da kamunun kaynak
kullanımına ilişkin önemli ölçütler olup kamu kesiminin büyüklüğü hakkında fikir
vermektedir. Yine toplam vergi gelirlerinin GSYİH’ye oranı da ulusal kaynakların ne kadarlık
kısmının devlet eliyle kullanıldığının önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Aşağıdaki grafikler, kamu harcamaları ve vergi gelirlerinin GSYİH içindeki paylarından
hareketle, kamu kesiminin büyüklüğü hakkında fikir vermektedir. Görüldüğü gibi kamu
kesiminin ekonomi içindeki payı, ülkeden ülkeye ciddi oranda değişmektedir.
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Grafik 1: Kamu Harcamaları/GSYİH (Kaynak: OECD Economic Outlook,
www.oecd.org.)

Grafik 2: Toplam Vergi Gelirleri / GSYİH (Kaynak: OECD Economic Outlook,
www.oecd.org.)
Kamu kesiminin büyüklüğünün yanı sıra sağlıklı bir yapıda olup olmadığının
belirlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda, ülkelerin kamu finansman dengeleri,
kamu açıklarının olup olmadığı ve eğer varsa ne düzeyde olduğu ve kamusal borç göstergeleri
devreye girer.
Günümüzde, kamu kesimi açıklarının ve genellikle bu açıkların bir uzantısı olarak
ortaya çıkan kamu kesimi borçlanma gereksiniminin, ülkelerin uluslararası alanda ekonomik
anlamdaki güvenilirliklerinin en temel göstergelerinden biri olduğu görülmektedir. Kamu
kesimi açıkları, özellikle sürdürülebilirlik açısından ele alındığında birincil denge dediğimiz
kavramla karşılaşırız. Birincil denge, bütçe harcamalarından faiz ödemeleri çıkarıldıktan
sonra kalan faiz dışı kısım ile bütçe gelirleri arasındaki farkı göstermektedir. Bu farkın pozitif
olması durumunda bir diğer ifade ile bütçede birincil fazla söz konusu ise bu fazla ile mevcut
borçlara ilişkin faiz ödemelerinin bir kısmı karşılanacağı için yeni kamu borçlanmasına daha
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az başvurulacaktır, aksi hâlde, faiz ödemeleri için de yeni borçlanmalara gidilmesi
gerekeceğinden borç stokundaki artış daha da yükselecektir.

1.2.3. Kamu Ekonomisi ve Piyasa Ekonomisi
Özel sektör-kamu sektörü ayrımından sonra, ekonomik faaliyetler bakımından ele
alınması gereken bir diğer ayrım da kamu ekonomisi-piyasa ekonomisi ayrımıdır. Özel sektörkamu sektörü ayrımında belirleyici kriter üretim birimlerinin mülkiyetinin kime ait olduğu
iken kamu ekonomisi-piyasa ekonomisi ayrımında temel kıstas üretimin gerçekleştiği
ortamdır. Kamu ekonomisi ile piyasa ekonomisi, üretimin temel yapısı, üretim süreci ve
üretimin gerçekleştiği ortam bakımından birbirinden farklılık arz eder hatta çoğu zaman
birbirinin karşıtıdır, ikisi birlikte ekonominin tümünü oluşturur.

1.2.3.1. Piyasa Ekonomisi ve Temel Özellikleri
Piyasa ekonomisi, liberal düzene dayalı kapitalist sistemin öngördüğü bir ekonomik
düzeni ifade eder. Ekonomik yapı, üretici birimler itibarıyla firmalardan oluşur. Piyasa
ekonomisinde üreticiler kâr maksimizasyonu, tüketiciler de fayda maksimizasyonu peşinde
koşarlar. Piyasada tam rekabet koşullarının varlığı hâlinde, optimum toplam faydayı sağlayan
kaynak dağılımı kendiliğinden gerçekleşir.
Liberal düzene dayalı piyasa ekonomisini benimsemiş olan toplumlarda, hangi mal ve
hizmetlerden ne kadar üretileceğine karar verenler kâr motifiyle hareket eden firmalardır.
Firmaların karar almasını sağlayan sihirli kuvvet ise fiyat mekanizmasıdır. Belirli bir gelire
sahip olan tüketiciler, bu parasal güçleriyle, kendilerine maksimum tatmini sağlayacak mal ve
hizmet kompozisyonunu satın almaya yönelirler. Öte yandan, aynı şekilde, piyasa fiyatları
konusundaki deneyimlerine göre üreticiler, kendilerine en yüksek kârı sağlayacak mal ve
hizmetleri üretmeye çalışırlar. Şu hâlde üreticiler hangi mallardan ne kadar üreteceklerine
karar verirken tüketicilerin tercihlerini göz önüne almaktadırlar. Üreticilere ise, fiyat
mekanizması yol göstermektedir. Fiyatı olan yani piyasada alıcı bulabilen mal ve hizmetler,
üreticiler kâr elde edebildiği sürece üretilecektir. Arz-Talep Kanunu gereğince tüketicilerin
herhangi bir mala verdikleri değerin artması durumunda bu malın fiyatı yükselir. Fiyatı
yükselen malı üretmek eskisinden daha kârlı hâle geleceğinden, bir yandan hâlen söz konusu
malı üreten mevcut firmalar üretimlerini arttırırken öte yandan yeni firmalar da bu malın
üretimini gerçekleştirmek için faaliyete geçeceklerdir. Sonuç olarak daha çok tercih edilen
malın önce fiyatı yükselecek, sonra da üretimi arttırılacaktır. Tersi durumda ise, önce malın
fiyatı düşecek, ardından üretimi azaltılacaktır.
Görüldüğü gibi, piyasa ekonomisinde, hangi mal ve hizmetlerin ne kadar üretileceğine
tüketicilerin kararları yol göstermektedir. Üreticiler, tüketicilerin bu kararlarına göre hareket
etmektedir. Alıcı ve satıcıların sayısı milyonlara eriştiğinden bu malın üretici ve tüketicilerin
bir araya gelmesi imkânsız hâle gelmekte ancak düzgün işleyen bir fiyat mekanizması
tüketicilerin kararlarını, üreticilerin en iyi şekilde algılamasını sağlamaktadır.
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Hangi mal ve hizmetlerin ne kadar üretileceği kararının ardından piyasa
mekanizmasında karar verilmesi gereken ikinci husus, hangi üretim faktörleri kullanılarak
üretimin gerçekleştirileceği konusudur. Üretim faktörleri piyasasında fiyat mekanizmasının
işleyişi, üretimde hangi faktörlerin kullanılacağının da belirleyicisi olmaktadır. Rasyonel
hareket eden girişimci, üretim faktörlerinin fiyatlarını göz önüne alarak en düşük maliyetle
üretimi gerçekleştirebileceği faktör bileşimini tespit eder. Eğer bir toplumda iş gücünün fiyatı
sermayenin fiyatından daha ucuzsa, emek yoğun üretim teknolojisi kullanılarak daha düşük
maliyetle üretim gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Eğer söz konusu toplumda iş gücünün
fiyatı nispi olarak daha yüksekse üretimin daha yoğun sermaye kullanılarak yapılması daha
ekonomik olacaktır.
Netice itibarıyla, serbest piyasa ekonomisinde, tam rekabet koşullarının hâkim olması
ve piyasa mekanizmasının düzgün işlemesi durumunda, optimum toplam faydayı sağlayan
etkin kaynak dağılımı kendiliğinden gerçekleşir. Böyle bir ekonomik düzende, devletin
müdahalesine gerek kalmaksızın üreticiler maksimum karı, tüketiciler de maksimum faydayı
elde ederler.

1.2.3.2. Kamu Ekonomisi ve Temel Özellikleri
Piyasa ekonomisine ilişkin bu anlatılanların ardından aklımıza şöyle bir sorunun
gelmesi doğaldır; eğer piyasa ekonomisinde, fiyat mekanizmasının ışığı altında, çeşitli mal ve
hizmetlerin üretimi bakımından üretici ve tüketiciler piyasada karşı karşıya gelerek arz ve
talep dengesini kuruyor ve kârlarını ve faydalarını maksimum kılabiliyorlar ise o hâlde neden
kamu ekonomisi olarak ifade edilen ayrı bir yapılanmaya gerek duyulmaktadır?
Bireyler, faydası kişisel düzeyde bölünebilir nitelikteki özel mal ve hizmetlere olan
tercihlerini piyasada alıcı sıfatıyla açıklarlar. Herkes, kendi satın alma gücünün, kaynakların
ve piyasa şartlarının koyduğu sınırlar içinde, istediği mal ve hizmetleri, toplumda yaşayan
diğer bireylerden bağımsız olarak piyasadan talep eder ve ihtiyaçlarını giderir. Fakat bazı
ihtiyaçlar vardır ki bu ihtiyaçları bireyler, kendi gelir ve çabaları ile piyasadan satın
alabildikleri mal ve hizmetlerle karşılayamazlar. Bu tür mal ve hizmetlerin piyasadan
karşılanma olanağı söz konusu değildir. Çünkü bir kişinin sahip olabileceği imkânlar bu çeşit
hizmetlerin üretiminde yeterli olamayacağı gibi, bunların piyasa kurallarına göre özel firmalar
tarafından üretilip dağıtılması ekonomik, sosyal ve siyasi nedenlerle mümkün olamamaktadır.
Millî savunma hizmeti bu kapsamda verilebilecek en çarpıcı örneklerdendir. Bu nedenle,
kişiler bu nitelikteki kolektif ihtiyaçlarının giderilmesi için toplumda iş birliği yaparak bu tür
gereksinimlerini karşılama yoluna giderler. Toplum tercihleri ile ilgili mal ve hizmetlerin
üretimi, siyasal tercihler aracılığı ile devlet denilen yönetim birimine aktarılır. Devletin
sunduğu bu nitelikteki hizmetler kamu hizmeti adını almakta ve piyasa talebi yerine siyasal
talep kanalıyla kamu ekonomisi denilen alanda karşılanmaktadır.
O hâlde kamu ekonomisi tanım olarak toplumsal mal ve hizmetlere olan talebi ifade
eden kamusal ihtiyaçların devlet tarafından sağlandığı, siyasi ve idari organların kararları
altında ve bütçe yoluyla organize edildiği iktisadi faaliyet alanıdır.
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Kamu ekonomisi, bazı ortak noktaları olmasına rağmen, yapısı ve işleyişi bakımından
piyasa ekonomisinden farklı bir düzeni yansıtır. Piyasa ekonomisinde olduğu gibi, kamu
ekonomisinin de temel hedefi beşerî ihtiyaçları karşılamaktır. Ancak, piyasa ekonomisi özel
ihtiyaçları karşılarken kamu ekonomisi toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik faaliyette
bulunur.
Kamu ekonomisi ile piyasa ekonomisi arasındaki en temel ilişki şüphesiz, her iki
kesimin de üretim sürecinde kullanmak üzere ihtiyaç duydukları kıt kaynaklara ilişkindir.
Kamu ekonomisi tarafından üretilecek kamusal mal ve hizmetlerin türleri ve miktarları
belirlendikten sonra bunları gerçekleştirecek üretim faktörlerine ihtiyaç vardır. Kamu kesimi
üretici birimleri de bunları, tıpkı özel kesim gibi piyasadan, fiyatlarını ödeyerek satın alır.
Dolayısıyla ekonomide mevcut olan kıt kaynaklar yani üretim faktörleri, özel kesim ve kamu
kesimi arasında paylaşılarak kullanılır. Üretim faktörlerinin ne kadarlık kısmının özel kesim
tarafından, ne kadarınınsa kamu kesimi tarafından kullanılacağı, devlete söz konusu
ekonomide atfedilen rol ile ilişkilidir.
Üretim sürecinde, ekonominin temel prensiplerinden olan etkinlik koşulu, piyasa
ekonomisi için geçerli olduğu gibi kamu ekonomisi için de geçerlidir. Bir diğer ifade ile,
kamu ekonomisi de sahip olduğu kıt kaynakları en etkin şekilde kullanmak ve maksimum
faydayı sağlayacak üretim miktar ve bileşimini gerçekleştirmek durumundadır. Bunun için de
üretim maliyetlerini minimum düzeyde tutmaya gayret gösterir. Ancak bu noktada özel
ekonomi ile kamu ekonomisi arasındaki en önemli farklardan biri doğar. Piyasa ekonomisinde
kâr maksimizasyonu üretimin ardındaki temel güdüdür. Kamu kesiminde ise birincil hedef
toplumsal refahı maksimum kılmaktır. Bu noktada, kamu yararının gerektirdiği bazı alanlarda,
kamusal faaliyet neticesinde zarar bile doğsa faaliyete devam edilir.
Piyasa ekonomisi ile kamu ekonomisi arasındaki bir diğer farklılık, karar alma
sürecinde ortaya çıkar. Kamu kesiminde hangi mal ve hizmetlerin üretileceği kararı, siyasal
süreç tarafından belirlenir. Siyasal süreç, demokrasinin var olduğu ülkelerde siyasal partiler,
seçmenler ve baskı gruplarından oluşan karmaşık niteliğe sahip bir kavramdır. Yapılan genel
seçimler neticesinde, parlamentoda çoğunluğu kazanan siyasal parti ya da partiler siyasal
süreçte aktif rol oynarlar ve uygulamaya konulması gereken somut kararları alma yetkisine
sahiptirler. Siyasal sürecin kamusal mal ve hizmet üretimine ilişkin tercih ve kararları, siyasi
ve idari organların kararları ile somut bir karakter kazanır ve hayata geçirilir. Görüldüğü gibi
kamu ekonomisinde üretilecek mal ve hizmetlerin arzı, piyasa şartlarından tamamen bağımsız
bir biçimde, siyasal süreç aracılığıyla belirlenmektedir.
Siyasal süreç ve oylama mekanizması ile toplum tercihlerine her ne kadar yaklaşılsa
da, hiçbir zaman, kamu kesiminde alınan üretim kararları toplumun bütününün tercihlerini
kavrayamaz. Özgürlükçü demokrasilerde seçim mekanizması bir dereceye kadar toplum
tercihlerinin belirlenmesini sağlayabilir. Çünkü seçime katılan partilerden herhangi birinin
iktidara getirilmesi, o partinin programının da toplum tarafından benimsendiği anlamına gelir.
Fakat ne var ki sözü geçen rejimlerde hiçbir parti iktidara tüm yurttaşların oyları ile gelemez.
Dolayısıyla da programları, toplum tercihlerini tüm olarak yansıtmaz. Bu arada özgürlükçü
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demokrasilerde mesleki örgütler, sendikalar ve basın-yayın organları gibi baskı gruplarının,
siyasal organların tercihlerini bir dereceye kadar etkileyebildiklerini de belirtmemiz gerekir.
Kolektivist rejimlerde ise, kıt kaynakların hangi oranda ve hangi tür mal ve hizmetlerin
üretimine tahsis edileceğini plan aracılığı ile merkezî otorite tayin eder. Bu rejimlerde, ne
özgürlükçü demokrasilerdeki anlamıyla seçim ne de sendika gibi örgütler vardır. Dolayısıyla,
piyasa ekonomisinde olduğu gibi, seçmen eğilimi veya baskı gruplanın merkezî otoritenin
kaynak dağılımı konusundaki kararlarını etkilemesi söz konusu olamaz.

1.3. Maliye Biliminin Konusu
Buraya kadarki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere, insanların bir arada yaşamak
zorunda olmaları toplumsal ihtiyaçların doğumuna yol açmış, buna bağlı olarak bu
ihtiyaçların karşılanması amacıyla çeşitli mali, ekonomik, sosyal ve hukuki işlemlerin
gerçekleştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İnsanların toplum hâlinde yaşamaları
nedeniyle ortaya çıkan ilişkilerden kaynaklanan olayların incelenmesi, çeşitli sosyal ilim
kollarını meydana getirmektedir. Bu çerçevede; hukuk ilminin konusunu hukuki olaylar,
ekonomi ilminin konusunu ekonomik olaylar, maliye ilminin konusunu ise mali olaylar ve
mali kurumlar oluşturmaktadır. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, mali olaylar
ve kurumlar devlet müessesesi ile birlikte ortaya çıkmıştır denilebilir. En geri kalmış
toplumlarda bile, devletin kendisinden beklenen görevleri yerine getirebilmesi için birtakım
mali kaynak ve vasıtalara ihtiyacı olmuştur. Devlet tarafından kamu hizmetlerinin görülmesi,
gerekli mali vasıtaların temin edilmesi ve kullanılmasına bağlı bulunmaktadır. Kamu
gelirlerinin elde edilmesi ve kamu harcamalarının yapılması sırasında ortaya çıkan tüm mali
kurumlar maliye ilminin konusuna girmektedir.
Daha geniş bir tanımla ele alındığında ise maliye bilimi; başta devlet olmak üzere
kamu tüzel kişilerinin görevlerini yerine getirebilmek amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetleri
ekonomik ve sosyal açıdan ele alan, çağdaş devlet anlayışı içinde devlet faaliyetlerinin
sınırlarının ne olması gerekeceğini araştıran ve bu faaliyetlerin gerektireceği harcamaların
yapılması ile bunları karşılayacak gelirlerin elde edilmesine ilişkin sorunların hukuki,
ekonomik, sosyal ve teknik yönlerinin tanım ve analizlerini yapan bir sosyal disiplindir.
Maliye bilimi, diğer sosyal disiplinlerle de iç içedir. Bu çerçevede şüphesiz en yakın
ilişki iktisat bilimi ile kurulabilir. Kamu maliyesi de tıpkı kıt kaynaklarla sonsuz ihtiyaçları
ilişkilendiren iktisat bilimi gibi mali olaylar aracılığı ile kamu yararı oluşturmayı hedefler.
İktisat biliminin varmak istediği hedeflere, kamu harcamaları ve gelirlerini birer araç olarak
kullanmak suretiyle maliye politikası vasıtasıyla ulaşmak istemektedir. İfade ettiğimiz gibi
mali olaylar, genel ekonomi içinde ortaya çıkmaktadır. Mali araçlar ekonomik özellikler
göstermekte, iktisadi yaşamı etkilemekte ve ondan etkilenmektedir. Kamu hizmetlerinin
gerçekleştirilebilmesi için ekonomiden, başta vergiler olmak üzere büyük miktarlarda fon
toplanmakta ve bu fonlar devlet eliyle kullanıldıklarında ekonomi üzerinde önemli etkiler
yaratmaktadır. Bu etkiler, gelirlerin toplanması ve harcamaların yapılması aşamasında farklı
şekillerde ortaya çıkar. Netice itibarıyla, tüm bu hususlar iktisat ile maliye bilimlerini, sınırları
zor ayırt edilebilecek iki alan hâline getirmektedir. Toplumsal refah düzeyinin maksimum
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kılınabilmesi için özellikle son yıllarda maliye ve iktisat politikalarının koordinasyonuna
büyük önem verilmektedir. Bu çerçevede para ve maliye otoritelerince, söz konusu politika
araçlarının birbiri ile uyumlu olması hususuna büyük özen gösterilmektedir.
Maliye biliminin yakın ilişkide olduğu alanlardan biri de hukuk disiplinidir.
Bildiğimiz gibi hukuk, toplum hâlinde yaşayan insanların arasındaki ilişkileri düzenleyen usul
ve kurallardır. Hukuk kurallarının mali olaylara izdüşümü bakımından, kanunilik ilkesi en
başta yer alır. Bu çerçevede, hukuk devleti ilkesi gereğince kanunsuz vergi toplanamaz ve
kanunlara uygun olmayan harcamalar da yapılamaz. Kamu hizmetlerinin yerine
getirilebilmesi için toplanan vergi, resim, harç gibi gelirler hukuki bir tasarrufun sonucudur.
Maliye ilmi, anayasa ve idare hukuku gibi kamu hukuku; ticaret ve borçlar hukuku gibi özel
hukuk dallarıyla sıkı bir ilişki içindedir. Mali olaylara ilişkin hukuki düzenleme ve kurallar,
mali hukuk denilen ayrı bir bilim dalının doğmasına neden olmuştur. Mali hukukun konusu,
devlet gelirlerinin toplanması ve harcamaların yapılmasına ilişkin usul ve yöntemleri içerir.
Mali olayların vergilerle ilgili hukuki yapısını inceleyen bölümü vergi hukuku, harcamalara
ilişkin esasların ele alındığı bölüm ise bütçe hukuku olarak adlandırılmaktadır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, kamusal gereksinimler ve bunların finansmanı siyasal
tercihler ile belirlenmektedir. Devlet çeşitli mali araçlara sahiptir. Bu mali araçları kullanma
konusunda ise siyasal karar organları yetkilidir. Kamusal malların üretiminin ve tüketiminin
belirlenmesine ilişkin kararlarda siyasal tercihlerin egemen olması, kamu maliyesi ile siyaset
bilimi arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
Maliye bilimi sosyoloji ve psikoloji ile de yakın ilişki içindedir. Toplumsal olayları
inceleyen sosyoloji, mali olayların toplum üzerindeki etkileri nedeniyle kamu maliyesi
açısından yol göstericidir. Maliye bilimi, kamu gelirlerinin sağlanması ile ilgili kararların
alınması ve uygulanması sırasında mükelleflerin göstereceği uyum ve tepkileri tahmin ederek
ona göre kendisini yönlendirme gereğini duyar.
Yine mali olayların psikolojik yönü de bilim çevrelerinde dikkatle incelenen hususlar
arasındadır. Bildiğimiz gibi psikoloji, insan davranışlarını inceler ve ilkeler geliştirir.
Günümüzde kamu gelirleri arasında vergi gelirlerinin önemli bir paya sahip olması ve
verginin mükellefler açısından gelir düzeylerini azaltıcı zorunlu bir ödeme olması, verginin
psikolojik etkilerinin dikkatle ele alınmasını gerektirmektedir. Vergilerin ayni veya nakdî
vergiler olarak tercih edilip edilmemesi, dolaylı ve dolaysız vergi oranlarının ne düzeyde
olacağı, vergi baskısının artırılıp azaltılması, ülke nüfusu içindeki hangi grupların daha ağır
hangilerinin daha hafif bir biçimde vergilendirileceği hususları, yaratacakları psikolojik
etkiler nedeniyle, maliye ve psikoloji disiplinlerini daha da yakınlaştırmıştır.
Son olarak kamu maliyesinde kullanılan araştırma yöntemlerinden de bahsedecek
olursak; sosyal bilimlere ilişkin araştırmalarda ihtiyaca göre pozitif veya normatif yaklaşımlar
olmak üzere iki farklı yönteme başvurulduğu görülmektedir.
i- Pozitif yaklaşımda, incelenen olayların gerçek hayatta nasıl oluştuğu ve bunları
etkileyen hususlardan hareket edilir; önce olaylar gözlenir, olaylar arasındaki sebep-sonuç
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ilişkileri ortaya konur. Bu sebep-sonuç ilişkilerine dayalı hipotezler geliştirilir. Varılan
hipotezler, test edilerek doğrulukları ispat edilebilir niteliktedir. Değer yargılarına yer
vermeyen pozitif iktisat, ekonomideki karar birimlerinin nasıl karar aldıklarının esaslarını
ortaya koymaya çalışır. Pozitif yaklaşımda ortaya konulan kural ve teoriler, doğal bilimlerde
olduğu gibi sürekli test edilerek doğrulukları sınanır.
ii- Normatif yaklaşımda ise, olaylar ve kurumların nasıl düzenlenirse daha doğru
olacağı üzerinde durulur. Bu yöntem, değer yargılarına yer verir. Pozitif yaklaşımda olduğu
gibi, sebep-sonuç ilişkileri gözlenerek neden ve niçin sorularının cevabı aranmaz. Hangi
malların ne miktarda üretilmesi gerektiğini, toplum tercihlerini göz önüne alarak araştıran
pozitif yaklaşıma karşılık normatif yaklaşım, toplum için hangi malların ne miktarlarda
üretilmesinin daha doğru olacağını araştırır. Normatif yaklaşımda, değer yargıları işin içine
girdiğinden iktisadi görüş sahiplerinin ahlaki, dinî ve siyasi yaklaşımları, ekonomik kuralların
çerçevesinin belirlenmesinde etkili olur.
Kamu kesiminin varlık nedenlerinin araştırıldığı kamu maliyesi analizlerinde, her iki
yaklaşım birlikte kullanılmaktadır.
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Uygulamalar

Türkiye’de kamu kesimi ile özel kesimin ekonomi içindeki büyüklükleri
nelerdir? Araştırınız.
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Uygulama Soruları

Kamu kesimi ile kamu ekonomisi birbirinden farklı kavramlardır. Aradaki
temel farklılıkları özetleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İktisat biliminin bir alt disiplini olan kamu maliyesi, başta devlet olmak üzere kamu
tüzel kişilerinin görevlerini yerine getirebilmek amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetleri
ekonomik ve sosyal açıdan ele alan, çağdaş devlet anlayışı içinde devlet faaliyetlerinin
sınırlarının ne olması gerekeceğini araştıran ve bu faaliyetlerin gerektireceği harcamaların
yapılması ile bunları karşılayacak gelirlerin elde edilmesine ilişkin sorunların hukuki,
ekonomik, sosyal ve teknik yönlerinin tanım ve analizlerini yapan bir sosyal disiplindir.
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Bölüm Soruları
1)
Kamu kesiminin
aşağıdakilerden hangisidir?

ekonomi

içindeki

a)

Gerçek harcamalar/GSYİH

b)

Cari harcamalar/ GSYİH

c)

Transfer harcaması/ GSYİH

d)

Toplam kamu harcamaları/ GSYİH

2)
Aşağıdakilerden
özelliklerinden birisidir?

hangisi

iktisadi

a)

Sistemin ekonomi içindeki büyüklüğü

b)

Üretim kararlarının nerede alındığı

c)

Personel rejimi

d)

Ekonominin dışa açıklık derecesi

büyüklüğünü

sistemlerin

gösteren

oran

ayırt

edici

temel

3)
Türkiye’de toplam vergi gelirlerinin GSYİH’ye oranı yüzde kaçlar
düzeyindedir?
a)

%5

b)

%10

c)

%15

d)

%25

4)
Sebep-sonuç ilişkilerinden ziyade normlara ve değer yargılarına dayanan
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Gelir yaklaşımı

b)

Normatif yaklaşım

c)

Negatif yaklaşım

d)

Pozitif yaklaşım
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5)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

i-

Kolektif nitelikli ihtiyaçlarımız özel ekonomi tarafından karşılanır.

iiPozitif yaklaşım, gözleme dayalı olan ve olaylar arasındaki sebep sonuç
ilişkilerini ortaya koyan bir inceleme türüdür.
iiiGelişmiş Batı ülkelerinde ekonomideki kıt kaynaklar genellikle, kamu
ekonomisi ile özel ekonomi arasında eşit olarak dağıtılmaktadır.
a)

Yalnızca i

b)

Yalnızca ii

c)

Yalnızca iii

d)

i ve ii

6)
Maliye bilimi, sosyoloji ve psikoloji disiplinleri ile yakından ilişkilidir.
(Doğru/Yanlış); çünkü…
Yukarıdaki yargının doğru ya da yanlış olduğunu belirtip cümleyi uygun ifadeler
ile tamamlayınız.
7)

Maliye, sadece vergilerle ilgili bir bilim dalıdır. (Doğru/Yanlış); çünkü…

Yukarıdaki yargının doğru ya da yanlış olduğunu belirtip cümleyi uygun ifadeler
ile tamamlayınız.
8)
Türkiye’de liberal düzene
uygulanmaktadır. (Doğru/Yanlış); çünkü…

dayalı

kapitalist

sistem

uç

boyutlarda

Yukarıdaki yargının doğru ya da yanlış olduğunu belirtip cümleyi uygun ifadeler
ile tamamlayınız.
9)
Kamu kesiminin
ölçütlerden yararlanılır?

ekonomi

içindeki

büyüklüğünü

ölçerken

hangi

10)
Kamu kesimi ile kamu ekonomisi arasında ne fark vardır? Kamu kesimini
oluşturan birimler arasında neden özel ekonomi alanında faaliyet gösteren kuruluşlar
da bulunur?

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) d, 4) b, 5) b
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2. DEVLETİN EKONOMİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Merkantilizm

2.2.

Fizyokrasi

2.3.

Klasik İktisat Okulu

2.4.

Keynesyen İktisat Okulu

2.5.

Arz Yönlü İktisat Okulu

2.6.

Kamusal Tercihler Okulu

2.7.

Monetarist İktisat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Klasik iktisatçıların mali görüşleri nelerdir?
2-”Her arz kendi talebini yaratır” önermesi hangi iktisat okuluna aittir?
3-Keynesyen iktisadi düşünce hangi ekonomik şartlarda ortaya çıkmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çeşitli iktisat
devletin
faaliyetlerine
yaklaşımlarını
kavrayabilmek.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

okullarının
ekonomik
ilişkin

Klasik iktisadi düşünce ile
Keynesyen iktisadi düşünce
arasındaki farklılıkları ortaya
koyabilmek.
Anayasal
iktisadın
temellerini kavrayabilmek.
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Anahtar Kavramlar

Telafi edici maliye politikası: Toplam talep yetersizliğini gidermek amacıyla
kamu harcamalarında meydana getirilen artışı ifade eder.
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Giriş
Bu bölümde, çeşitli iktisadi düşünce okullarının devletin ekonomik faaliyetlerine
ilişkin görüşlerine yer verilmiştir.
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2.1. Merkantilizm
İnsan topluluklarının göçebe yaşamdan yerleşik tarım toplumuna geçişi ile birlikte,
devlet dediğimiz kurum da şekillenmeye başlamıştır. Devletin kökenleri, varlık nedenleri,
görevleri ve sınırlarının ne olması gerektiği üzerine çok sayıda görüş ortaya atılmıştır.
Bilindiği gibi tarih, her açıdan bir değişim ve dönüşüm sürecini yansıtır. Hayatın her alanında
olduğu gibi, geçmişten günümüze iktisadi düşünce alanında da önemli değişiklikler yaşanmış
ve devletin ekonomideki rolüne ilişkin farklı bakış açıları gelişmiştir. İktisadi yaşantıya yön
veren iktisadi yaklaşımların devlet faaliyetlerine bakışları farklıdır.
XVI. ve XVIII. yüzyıllar arasında gelişen ve uygulama alanı bulan merkantilizm,
ticari kapitalizmin ve yeni gelişen mutlak monarşilerin iktisadi sistemini yansıtan bir düşünce
akımıdır. Orta Çağ’ın sonlarına doğru çeşitli ülkelerde sergiler, panayır yerleri fuarlar açılmış,
böylece iç piyasalar, keşiflerden dolayı uluslar ve kıtalar arası ticaret gelişmiştir. Bunun
sonucunda mübadele daha canlı bir hâle gelmiş ve onu gerçekleştiren sınıf, yani “tüccar”,
toplumda itibar ve daha çok para kazanmaya başlamıştır. Ticaretin insanları ve ülkeleri
zenginleştirdiği inancı, bu dönemde yeni bir iktisadi doktrinin kurulmasına ve gelişmesine
neden olmuştur.
Merkantilizm, paraya ve dış ticarete ön planda yer vermiştir. Özellikle dış ticaret çok
önemsenmiş, bir dış ticaret fazlası elde edilmesi nihai amaç sayılmıştır. Merkantilistlerin
bildiği “artık”, sadece dış ticaretten elde edilebilen fazladır. Bu nedenle “dış ticarette
koruma” politikasını savunmuş ve uygulamışlardır.
XVI. yüzyılda, ülkelerde para birimi altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerdi. Banka
sistemi henüz gelişmemişti. Bu şartlar altında ülkelerin zenginliği, sahip oldukları altın ve
gümüş miktarına bağlıydı. Merkantilistler bir ülkenin sahip olduğu altın ve gümüş miktarının
artırılması ile ülkenin zenginleşebileceğini savunmuşlardır. Ancak dünyada bulunan altın ve
gümüş miktarı sınırlı olduğundan bir ülkenin zenginleşebilmesi, diğer ülkelerin fakirleşmesi
ile mümkün olabilecektir. Sahip olunan altın ve gümüş miktarını artırmanın yolu dış ticarettir;
o hâlde bu amaç doğrultusunda yapılması gereken, ülkede ihracat miktarının artmasını, ithalat
miktarının ise sınırlanmasını sağlamaktır. Bu noktada devlete düşen görev ihracata yönelik
sanayi kollarının gelişimini desteklemek ve ihraç edilecek malların üretiminde kullanılan ham
maddelerin ithalinden alınan gümrük vergilerinin indirilmesi gibi tedbirlerle ihracatı teşvik
etmektir. Buna karşın gümrük duvarlarını yükseltmek vb. tedbirlerle devlet, ithalatı
sınırlandırabilecektir.

2.2. Fizyokrasi
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da gelişen fizyokrasi, 25-30 yıl gibi oldukça
kısa bir süre boyunca geçerli olan bir düşünce akımıdır. Ancak bununla birlikte F. Quesnay ve
R. J. Turgot gibi fizyokratlar ve daha sonra John Locke ve David Hume gibi doğal düzen
filozofları, bugünkü liberal düşüncenin dayandığı temel felsefeyi geliştirmiştir. Fizyokrasinin
ortaya çıkmasıyla birlikte “iktisat okulları” çağının başladığı söylenebilir.
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Fizyokratlar da, merkantilistler gibi zenginliğin kaynağını aramışlar ancak bunlardan
farklı olarak zenginliğin mübadele ile değil, üretim ile gerçekleşeceğini ileri sürmüşlerdir.
Hangi üretim faaliyetinin birikim için gerekli olan “artık”ı yaratacağı ve zenginliği
sağlayacağı konusu, fizyokratların tahlillerinin odak noktasını oluşturmuştur.
Hızla artan ağır devlet harcamalarını karşılamak için çok ve çeşitli vergiler almak
gerekir. Bu da doğal düzenin işleyişini bozar ve onu işlemez hâle getirir. Bu nedenle
fizyokratlara göre serbestiyi engelleyen ve doğal düzeni bozan ve onu işlemez hâle getiren
kamu harcamalarını azaltmak ve vergileri kaldırmak gerekir.
Fizyokrasi, girişimci çiftçiyi ve büyük ölçekte üretim yapacak tarımsal üreticiyi ön
plana çıkarmak isteyen Fransız reformcuların öğretisi olmuştur. İktisadi faaliyetleri sektörler
itibarıyla incelediği İktisadi Tablo adlı kitabında F. Quesnay, fizyokratların önemle üzerinde
durdukları “safi hasıla”nın ancak tarım sektöründen elde edilebileceğini belirtmiştir. Yalnız
tarım üretken olduğuna, “artık” yalnızca tarımda yaratıldığına göre, vergiler de yalnız
tarımdan alınmalıdır. “Artık” tümüyle toprak sahibine rant olarak gittiğinden vergi toprak
mülkiyetini elde tutanlardan alınmalı ve de tek olmalıdır. Tek vergi sisteminin başarıyla
yürütülebilmesi için safi hasılanın artırılması gerekir. Toprak rantını elde eden kimselerden
alınacak olan verginin hem kolay hem de tahsil masrafları bakımından çok tasarruflu olduğu
kabul edilir. Fizyokratlara göre vergi, ticaret, sanayi ve ücretler üzerine konulsa bile sonunda
tarım sektöründen alınacaktır. Çünkü nihayetinde bu değer, kısır iktisadi sektörlerden değil,
yansıma yoluyla tarım sektöründen elde edilen safi hasıla üzerinden alınacaktır. Fizyokratlara
göre, toprak rantından alınan vergi dolaysız, diğer vergiler ise dolaylı vergilerdir.

2.3. Klasik İktisat Okulu
Klasik iktisadın ilk temsilcileri olan Adam Smith, David Ricardo ve John S. Mill’in
görüşleri genellikle, neo-klasik iktisatçılar olarak nitelendirilen Alfred Marshall, Arthur C.
Pigou, Irving Fisher ve Henry C. Simons’un görüşleri ile birlikte anılır ve bu görüşlerin tümü
birden klasik iktisat olarak adlandırılır.
Klasik iktisadi yaklaşımın temelini, “doğanın gücü” anlamına gelen fizyokrasi ve
dolayısıyla fizyokratların görüşleri oluşturur. Merkantilistlerin aksine ticaretin ve sınai
faaliyetin kısır birer faaliyet olup asıl üretim gücünün topraktan kaynaklandığını savunan
fizyokratlar, aynı zamanda tanrısal niteliğe sahip “doğal düzen”in, bir “görünmeyen el”
yardımı ile iktisadi faaliyeti düzenlediğini savunurlar. Bu görüşler ile klasik iktisadi doktrinin
ve dolayısıyla “liberalizm”in temelini atan fizyokratların tercihleri, devletin hiçbir şekilde
müdahalesinin olmadığı bir iktisadi düzendir.
Klasik iktisat ile ilgili ilk sistematik fikirleri ileri süren Adam Smith, yine bir doğal
düzen savunucusudur. Ancak, ona göre iktisadi yaşamı düzenleyen “görünmeyen el” tanrısal
bir niteliğe sahip olmayıp kişilerin çıkarlarını en yükseğe çıkarma çabası olarak tanımlanan
“rasyonellik ilkesi”nin bir sonucudur. Bu ilke ile bağlantılı olarak kendisi, “iktisadi adam”
(homo-economicus) kavramını ortaya atmıştır. Böylelikle toplumu oluşturan bireyler kendi
çıkarlarını maksimum kılmaya çalıştıklarında toplumun çıkarı da maksimum olacaktır.
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Mal ve hizmetlere olan talebin, bu mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan üretim
faktörlerine yapılan ödemelerden doğduğunu gören klasik iktisatçılar, üretim arttıkça bunun
karşılığında fertlerin ellerine daha çok gelir geçeceğini ve bu olayın da mal ve hizmetlere olan
talebi artıracağını ileri sürmüşlerdir. J. Babtiste Say’ın “Her arz kendi talebini yaratır.”
şeklinde ifade ettiği görüş, dayanağını yukarıda anlatılan fikirlerden alır ve “Say Kanunu”
veya “Mahreçler Kanunu” olarak nitelendirilir.
Kişinin çıkarını maksimum kılma çabası, ancak tam rekabet koşullarında denge ve
eşitlik sağlar. Bu nedenle, klasik iktisatçılara göre ekonomi, tam rekabet koşullarında
otomatik olarak tam istihdam düzeyinde dengeye gelir.
Yine klasik iktisadi görüşe göre, para iktisadi hayatı örten bir peçe gibidir. Paranın reel
ekonomi üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Para sadece bir alışveriş aracıdır ve
bu nedenle parasal değişkenler reel değişkenleri etkilemez. Klasik teoride fiyatların esnek
olduğu kabul edilir.
Arz-talep kanunu da tam rekabet şartları altında, malların fiyatlarını belirlemektedir.
Malların üretiminde kullanılan toprağın rantı, emeğin ücreti, sermayenin faizi ve müteşebbisin
kârı, malın maliyetini ve dolayısıyla doğal ya da normal fiyatını oluşturur ancak piyasada
oluşan fiyat arz ve talebe göre belirlenir. Talebin arzı aşması hâlinde piyasa fiyatı normal
fiyatın üstüne çıkar. Bu durum üretimi ve dolayısıyla arzı uyararak fiyatı tekrar düşürür. Tam
tersine, arzın talebi aşması hâlinde ise piyasa fiyatı normal fiyatın altında kalacak, bunun
üzerine üretim, dolayısıyla arz kısılacak fiyat tekrar denge noktasına yükselecektir.
Klasiklerin bir diğer önemli görüşü de ücret haddi ile ilgilidir. Bu görüşe göre ücret
haddi en az gelir düzeyinde kararlanma eğilimindedir. Ücret haddinin en az geçim düzeyinin
üzerinde olması hâlinde nüfus artacak, bu artış emek arzının da artmasına neden olacak ve
ücretler tekrar düşecektir. Tam tersi durumda, yani ücret haddi en az geçim düzeyinin altına
indiğinde nüfus ve emek arzı azalacak, ücret haddi tekrar eski düzeyine yükselecektir. Bu
görüşe göre fiyatlar gibi nakdi ücretlerin de değişebileceği, yani esnek olduğu kabul
edilmektedir.
Klasik iktisatçı ve maliyeciler devletin varlığının zorunlu olduğunu ve iktisadi
kaynaklara ihtiyacı olduğunu kabul etmektedirler; işte, liberaller bu inançları gereği, kamu
faaliyetlerinin sınırlı olmasını istemektedirler. Çünkü onlara göre, “bir gizli elin” hem
kamusal hem özel menfaatleri en iyi şekilde düzenlediği bir “doğal düzen” vardır; bu doğal
düzen ve ahengin bozulmaması gerekir. Tarafsız maliye, klasik iktisatçıların özenle
savundukları ve önemle üzerinde durdukları bir görüş olmaktadır. Müdahaleci bir doktrin olan
merkantilizme karşı bir tepki olarak kurulmuş bulunan liberalizm, şahsi menfaati peşinde
serbestçe koşan insanın yaratıcılığına ve karar alma sürecinin üstünlüğüne inanmaktadır. Aynı
zamanda, liberal akım tarafları, devlete karşı güvensizdirler yani devlete
güvenememektedirler. Çünkü devlet eline geçen iktisadi kaynakları kullanırken israf
etmektedir. O hâlde, klasik iktisatçıların mali görüşlerini şöylece özetleyebiliriz:
1- Kamu harcamaları mümkün olan en düşük seviyede ve sınırlı olmalıdır. Çünkü
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devlet israfçıdır; bunun için devlet faaliyetlerinin sahası daraltılmalıdır ve sıkı bir şekilde
kontrol edilmelidir.
2- Klasik iktisatçıların serbest ekonomi düzeninin işlemesi için kabul ettikleri
varsayımlardan biri de vergilerin tarafsız olmasıdır. Diğer bir ifadeyle vergilerin, kişilerin ve
firmaların kararlarını etkilememesi ve mevcut ekonomik ilişkileri ve faaliyetleri
değiştirmemesidir. Çünkü, piyasada fiyat mekanizmasına göre oluşan üretim, tüketim, tasarruf
ve yatırım ile gelir bölüşümü, mal ve hizmet bileşiminin optimum düzeyde gerçekleştiği kabul
edilmiştir. Klasik iktisat okulu taraftarları, vergilerin bir iktisat politikası aracı olarak
kullanılmasına karşıdırlar ve bunlar, özellikle tasarruf ve yatırım hacmini en düşük düzeyde
etkileyecek bir vergi türü bulmaya çalışmışlardır. Böyle bir vergiye örnek olarak da baş
vergisinin (herkesten aynı miktarda alınan vergi) önerildiği ve uygulandığı görülmektedir.
Adam Smith, zorunlu olmayan tüketim mallarından, bilhassa alkol ve alkollü içkilerden
dolaylı bir vergi alınmasını; Ricardo ise toprak rantı üzerinden alınan bir verginin daha uygun
olacağını ifade etmektedir.
3- Devletin borçlanmak suretiyle kamu geliri elde etmesi vergi yolu ile kaynak
temininden çoğu zaman daha kolay olmaktadır. Ancak devlet kamu harcamalarını borçlanma
yoluyla karşılarsa, borçların faiz ve itfa masrafları gelecek yıllarda kamu harcamalarında yeni
artışlar meydana getirecektir. Bundan dolayı klasik iktisatçılar, borçlanmanın zorunlu olduğu
hâllerde, kamu borçlanması yoluyla elde edilen kamu gelirlerinin ancak verimli yatırımlarda
kullanılmasını öngörmektedir. Çünkü ancak bu şekilde kamu borcunun kendi kendisini itfa
etmesi ve faiz giderlerinin karşılanması mümkün olmaktadır. Diğer taraftan, devlet borç
almak için kredi piyasasına girince özel firmalara veya kişilere rakip olacaktır. Bunun
sonucunda faiz hadlerinin yükseldiği veya diğer borçlanma şartlarının kötüleştiği görülecektir.
Klasik iktisatçılara göre, devlet kamu borçlarını arttırdığı takdirde, bir yanda özel sektörde
verimli bir biçimde kullanılacak olan kredi fonlarını israf etmiş olacak, diğer yandan özel
firmaların aldıkları kredilerin maliyetlerini arttırmış olacaktır.
4- Klasik iktisatçılara göre, devlet bütçesi denk olmalıdır. Yani kamu gelirleri ve
giderleri bir bütçe dönemi sonunda birbirine eşit olmalıdır. Denk bütçe ilkesi kabul edildiği
takdirde, kamu harcamaları toplanabilen vergi miktarı ile zorunlu olarak kısıtlanmaktadır.
Bütçe denkliği, bütçede samimiyet ve tahminlerde isabet prensiplerine uyulduğunu da
göstermektedir. Bir bütçenin denk sayılması için giderlerinin devletin normal gelirleriyle
karşılanması gerekir. Devletin normal gelirleri ise vergiler, harçlar ve resimler ile devlet mülk
ve teşebbüs gelirinden oluşmaktadır. Klasik maliyecilere göre borçlar asla normal devlet
gelirleri arasında sayılamaz. Kamu harcamalarının bir kısmı borçlanma yoluyla karşılanan
bütçe, açık veren bir bütçe demektir. Bu görüşün bugün için hayli eskimiş olduğunu
söyleyebiliriz. Uygulamada 20. asrın başından bu yana, devlet gelirleri arasında, borçların
hemen hemen her ülkede ve her devirde yer aldığını görüyoruz. Eğer, borç faiz ve anapara
yıllık taksitleri bütçeye konmuş ödeneklerle ve bu ödenekler de normal gelirlerle
karşılanabiliyorsa, o zaman bütçe denk demektir.
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2.4. Keynesyen İktisat Okulu
Klasik iktisatçıların nakdî ücretlerin ve fiyatların esnekliği ile sağlanan otomatik tam
istihdam görüşü, 1929-30 dünya iktisadi bunalımına kadar hiçbir kuşku doğurmadı. Ancak
büyük bunalım ile birlikte gelişmiş Batı ülkelerinde sürekli ve yaygın bir işsizlik başladı.
Fabrikalar tek tek kapanıyor, iflaslar birbirini izliyordu. Diğer taraftan işsiz kalan kitlelerin
yarattığı sosyal problemler işi daha da zorlaştırıyordu. Bu koşullar altında, sorunları klasik
iktisatçıların görüşleri ile çözümlemek mümkün değildi. Zira artık bu yeni durumda, işsizlik
ile “otomatik tam istihdam” görüşü birbiri ile bağdaşmıyordu.
John Maynard Keynes isimli İngiliz iktisatçı 1936 yılında İstihdam, Faiz ve Paranın
Genel Teorisi isimli kitabını yayınladı. Keynes’in fikirlerinden hareketle geliştirilen
Keynesyen iktisadın ortaya koyduğu devlet anlayışı, “Müdahaleci Devlet”tir. Müdahaleci
devlet, sadece temel kamu hizmetleri sunmakla kalmayan, ekonomik veya sosyal gerekçelerle
de ekonomik hayata karışan devlettir. Keynesyen iktisat, ekonomi politikası araçlarından
özellikle maliye politikasına ağırlık vermiştir. Keynesyenler, ekonomide ortaya çıkan
sorunlara karşı maliye politikalarının etkin olarak uygulanabileceğini savunmuşlardır. Kamu
harcamaları politikası, vergi politikası, borçlanma ve borç yönetimi politikası ve bütçe
politikası, iktisadi sorunlarla mücadelede kullanılabilecek maliye politikası araçlarıdır.
Keynes’in görüşleri klasik iktisadın bir tür eleştirisi olup, o yıllarda iktisat biliminde bir
devrim niteliği taşır. Keynes’in iktisadi olaylara bakışında üç nokta son derece önemlidir.
Birincisi, Keynes’in istihdam ile ilgili görüşüdür. Keynes için tam istihdam hâli geçici
bir denge hâlidir. Böyle bir denge bulunsa bile bu kararsız bir dengedir ve yaygın olan durum,
ekonomilerin eksik istihdamda dengeye gelmeleridir. Tam istihdam denge düzeyinden
sapmalar, devletin düzenleyici ve müdahaleci önlemler almasını gerektirir. Keynes’e göre,
laissez-faire politikası tutarsızdır.
Keynes’in ikinci önemli görüşü ise, yaygın işsizliğin yetersiz toplam talepten
kaynaklandığıdır. Yani halk, mal ve hizmetlere yeteri kadar harcama yapmamaktadır, toplam
talep yetersizdir.
Keynes’in üçüncü önemli görüş ve önerisi, işsizliğin nasıl giderilebileceği ile ilgilidir.
Keynes’e göre işsizliği gidermenin yolu toplam talebi artırmaktan geçmektedir. Bunu
yapmanın da en iyi yolu devlet harcamalarının artırılmasıdır. Mademki işsizlik talep
noksanlığından doğmaktadır, talep artırıldığında bunu gören işletmeler atıl kapasitelerini
devreye sokarak kullandıkları iş gücünü arttıracaklar ve böylelikle üretim artacaktır. Yani
talep artışı ile birlikte işsizlik azalacak ve reel millî gelir artacaktır. Keynesyen iktisat, özel
tüketim ve yatırım harcamalarının yetersizliği durumunda, devletin “telafi edici maliye
politikası” uygulayarak özel tüketim ve yatırım harcamalarını uyarmasını önermektedir.
Telafi edici maliye politikası, toplam talep yetersizliğini gidermek amacıyla kamu
harcamalarında meydana getirilen artış anlamına gelir. Keynes toplam talebi arttırmak için
bireylerin tüketimlerinin arttırılması gerektiğini, bunun için de cari kullanılabilir gelirin
yükseltilmesi gerektiğini belirtmiştir. Cari kullanılabilir geliri yükseltmek için, kamu
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harcamaları arttırılmalı, vergiler ise düşürülmelidir. Böylece toplam talepteki yetersizliği
giderip, toplam talep-toplam arz dengesini kurmak mümkün olacaktır. Ancak bu politika
devlet bütçesinin açık vermesine sebep olacaktır. Bu yüzden Keynes’in işsizlikle mücadelede
önerdiği politika “açık bütçe politikası”dır, bu politika aynı zamanda “genişletici maliye
politikası” olarak da adlandırılır. Nitekim Keynes’e göre toplam talepteki artış üretim ve
istihdamı arttırır. Keynes, işsizlikle mücadelede ortaya çıkacak bütçe açığının kişi ve
firmalardan borçlanma ile finanse edilmesini önerir.
Yukarıda anlatılanlardan anlaşılacağı gibi Keynes, klasik iktisatçıların “Her arz kendi
talebini yaratır” şeklindeki görüşlerini reddetmektedir. Çünkü kısa dönemde arzı arttırmakta
bir güçlük yok ise talebi belirleyen arz değil, arzı belirleyen taleptir. Bu görüşün gerisinde,
talep yükseldiğinde bunun üreticilerin yatırım arzlarını da artıracağı görüşü yatmaktadır.
Kendisi bir başka deyişle, yetersiz bir talep hacminin düşük bir arza neden olacağını ve
böylece tam istihdamdan daha düşük düzeyde, eksik istihdam dengesinin geçerli olacağını
kabul etmektedir. Keynes’e göre, bir ekonomide üretim faktörlerinin kullanıldığı sınıra kadar
toplam arz elastikliği sonsuz varsayılabilir. Diğer bir deyişle, tam istihdam denge düzeyine
kadar toplam talepteki her artış arzı da peşinden sürükler. Bu bakımdan denge gelir düzeyini
belirleyen etken efektif taleptir. Keynes, efektif talebi bir toplumda müteşebbislerin mevcut
istihdam seviyesinde sahip oldukları üretim faktörlerinden elde etmeyi umdukları gelirin
toplamı olarak ele almaktadır. Efektif talep, Keynes’in modelinde tüketim ve yatırım
harcamalarının toplamından oluşur.
Aslında Keynes’in bu açıklamaları, 1929 iktisadi bunalımının nedenlerinin
açıklanmasıdır. Refah düzeyi yüksek olan gelişmiş Batı dünyası ekonomilerinin bu tür bir
bunalıma girmelerindeki neden gerçekten de Keynes’in ifade ettiği gibi talep noksanı idi. Var
olan, yani daha önceden yaratılmış olan kapasiteler talep noksanı yüzünden çalışamıyor ve
dolayısıyla işsizlik yaygınlaşıyordu. Bu durumda, talebi arttırmakla kısa dönemde yeni
kapasiteler yaratılmasına gerek kalmadan, mevcutları kullanarak üretimi arttırmak
mümkündü. Yani kısa dönemde arzı arttırmakta hiçbir sorun yoktu.
Keynes’e göre ekonomide toplam talep yetersizliğinin giderilebilmesi, devlet
tarafından, bireylerin cari kullanılabilir gelirlerinin yükseltilebilmesine bağlıdır. Keynes,
devletin bunu yapmak için kullanabileceği iki ana aracı olduğunu kabul eder. Bunlardan
birincisi, kamu harcamaları, ikincisi ise vergilerdir. Devletin bu araçlardan kamu
harcamalarını yükseltme yönünde, vergileri ise düşürme yönünde kullanması gerektiğini ifade
eder. Yani devletin maliye politikası ile ekonomiye müdahalesini öngörür.

2.5. Arz Yönlü İktisat Okulu
Modern maliyecilerin görüşleri 1930’lu yıllardan 1970’li yılların başlarına kadar
düşünce sistemine ve devletlerin maliye politikalarına hâkim olmuş; önerilen reçete ile
devletler, iktisadi istikrar içinde iktisadi büyümelerini sürdürebilmişlerdir. Uygulanan
ekonomi politikalarının başarısında, maliye politikasının özel önemi vardır. Ekonomiye
yapılan devlet müdahaleleri maliye politikası ağırlıklı olmuştur. Devletler, iktisadi istikrar
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içinde iktisadi kalkınmayı gerçekleştirebilmek için harcamalarını artırmak ve bu harcamaları
güvenilir finansman kaynaklarından karşılamak zorunda kalmıştır. Bu gelişmenin kaçınılmaz
sonucu toplam vergi yükünün artması olmuştur. Kamu maliyesinin millî ekonomi içindeki
payı büyümüş, federatif devletlerde federal devletin, üniter devletlerde merkezî devletin
üstlendiği görevlerde bir yığılma meydana gelmiştir. Devlet felsefesi değişmiş; siyasal içerikli
devlet yerini sosyal refah devletine bırakmıştır. Sosyal refah devleti vatandaşlarına refah
vadeden devlettir. Bu nedenle devlet, kendini ekonomide iktisadi istikrarı sağlama konusunda
sorumlu saymıştır. Bu amaçla büyük bayındırlık harcamalarına girişilmiş, sosyal güvenlik
hizmetleri geliştirilmiş, tarım ürünleri fiyatları desteklenmiş, özel sektörün üstlenemediği,
üstlenip de iyi yerine getiremediği faaliyet alanları devletçe üstlenilmiştir. Devlet bu faaliyet
alanları ile de yetinmemiş; eğitim, sağlık, şehirleşme ve çevre sorunları alanlarında da temel
hizmetler üstlenmiştir. Bu faaliyetlerin aksamadan yapılabilmesi ve hizmetlerin kesintisiz
sürdürebilmesi, uzun dönem faaliyet programlarının ve hizmet programlarının hazırlanmasını,
gelişmiş memleketlerde bile yol gösterici planlara bağlanmasını gerektirmiştir. Her şeyin
planlanan şekilde geliştiği 1970’li yılların başlarına kadar, kimse bu devlet anlayışına itiraz
etmemiştir. Uygulanan reçete ile ekonomilerde istikrarsızlıklar önlenmiş ve liberal
ekonominin aksaklıklarını gideren bu uygulamalar genel bir kabul görmüştür.
1970’li yılların birinci ve ikinci yarısında geçirilen petrol şokları, ortaya çıkan işsizlik,
enflasyon olayları, ekonomide kaydedilen duraklamalar, Amerika Birleşik Devletleri’nde,
İngiltere’de, Batı Almanya’da muhafazakâr siyasi partilerin iktidara gelişleri, Batı
Avrupa’daki bütünleşme hareketleri, uluslararası sermaye hareketlerinde canlanma, başta
Japonya olmak üzere Uzak Doğu memleketlerinde gerçekleştirilen hızlı kalkınma hareketleri,
iktisadi düşünce alanında yeni bir dönüşümü başlatmıştır. Bu dönemde ortaya çıkan arz yönlü
iktisatçılar, devletin ekonomideki rolünün çok abartıldığını ileri sürerek devletin payının
küçültülmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
Arz yönlü iktisatçılar, daha küçük bir devlet ve rekabete dayalı daha geniş bir pazar
ekonomisini önermişlerdir. Bu çerçevede özellikle vergi indirimleri çok önemsenmiş, düşen
vergi oranlarının, devletin vergi hasılatını daha da arttıracağı savunulmuştur.
Arz yönlü iktisatçıların görüşlerinin kamu maliyesine yansımasını şu temel noktalar
etrafında toplamak mümkündür: ekonomiye devlet müdahalesi azaltılmalı, kamu harcamaları
ve vergiler düşürülerek devlet bütçesi küçültülmeli, ekonominin rekabetçi yapısı gerekli
teşviklerle korunarak, piyasaya giriş daha serbest hâle getirilmeli, ekonominin
düzenlenmesinde maliye politikası değil, para politikası belirleyici olmalı, sıfır tabanlı bütçe
hazırlama tekniği kullanılarak kamu fonlarının israfı önlenmelidir.

2.6. Kamusal Tercihler Okulu
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra iktisadi düşünce alanında ortaya çıkan gelişmelerden
biri de Kamusal Tercihler Ekolü’nün doğuşudur. Bu düşünce okulunun gelişimi, İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra kamu kesiminin hızlı bir şekilde büyümesi ile birlikte olmuştur. Bu
kuram özünde devletlerin liberal politikalar uygulaması gerektiğini savunur. Devletin
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ekonomik alandaki faaliyetlerinin çerçevesinin anayasalar ile belirlenmesi ve sınırlandırılması
gerektiğini savunan anayasal iktisadın temelleri de, Kamusal Tercihler Kuramı
çerçevesinde atılmıştır.
Anayasal iktisat, anayasaların toplumun ortak çıkarı gereği, kişilerin hak ve
özgürlüklerini ne dereceye kadar sınırlayacağı ya da nasıl düzenleyeceği ile ilgilidir.
Anayasalar kişilerin siyasi hak ve özgürlüklerini düzenlediği gibi, ekonomik hak ve
özgürlüklerini de düzenlemelidir. Neoklasik iktisat, kamu ekonomisi analizini piyasa
aksaklıkları teorisine dayandırırken, kamusal seçiş anlayışı devletin aksaklıklarından hareket
eder. Dolayısıyla kişilerin hak ve özgürlükleri sınırlandığı kadar devletin de sınırlamaya tabi
tutulması gerekir. Devlet adına yetki kullananların, bu yetkilerini, anayasal ve yasal zemine
dayandırarak meşrulaştırması gerekmektedir. Anayasal iktisada göre devletin temel
görevlerinin anayasal düzeyde belirlenmesi, bundan sonraki aşamada ise anayasal normların
uygulanmasının sağlanması gerekir. Bu kuralların konması, iktidarların keyfi kararlar
almasını engeller. Çünkü kamu tercihi teorisini geliştiren bilim adamlarından Gordon
Tullock’un ifadesiyle devlet bazı sorunların çözümü, bazılarının da bizatihi kaynağıdır.
Anayasal iktisat teorisinin ulaştığı sonuç, devletin ekonomi içindeki yerinin
sınırlandırılmasıdır. Kamu kesiminin aşırı büyümesi birçok ülkede tedbirler alınmasını
gündeme getirmiştir. Bu yüzden ekonomik anayasa çerçevesinde devletin hak ve yetkileri
sınırlandırılırken kişi hak ve özgürlüklerinin sağlandığı yeni bir ekonomik anayasaya ihtiyaç
vardır. Demokrasinin daha çok yaygınlık kazandığı günümüzde, vergilendirmenin de bir sınırı
olmalıdır. Çünkü devletin vergi toplama hakkı varsa bireylerin de başkalarına devredilemez
ve vazgeçilemez bireysel hakları mevcuttur. Bu yüzden devlet vergilendirme yetkisini ancak
kişilerin hak ve özgürlüklerini koruyarak kullanabilmelidir. Kamu kesiminin aşırı büyümesi
birçok ülkede tedbirler alınmasını gündeme getirmiştir. Bu yüzden ekonomik anayasa
çerçevesinde devletin hak ve yetkileri sınırlandırılırken kişi hak ve özgürlüklerinin sağlandığı
yeni bir ekonomik anayasaya ihtiyaç vardır.

2.7. Monetarist İktisat
Keynesyen iktisadi anlayış 1973 yılında yaşanan ekonomik krize kadar hâkimiyetini
devam ettirmiştir. 1973 yılında işsizlik ile enflasyonun birlikte yaşanması, her iki iktisadi
sorunun ayrı ayrı yaşanabileceğini öngören ve önerilerini bu çerçevede geliştiren Keynesyen
anlayışın sorgulanmasına neden olmuştur. Keynesyen anlayış işsizlik ile enflasyonun bir
arada görüldüğü ve daha sonradan stagflasyon adı verilen bu tür bir istikrarsızlığı kuramında
öngörememiştir.
Monetarizm, büyük ölçüde, 1976 yılında Nobel ekonomi ödülü alan Amerikalı
iktisatçı Milton Friedman tarafından geliştirilmiş bir teoridir. Friedman 1976 yılında Paranın
Miktar Teorisi Üzerine Çalışmalar adıyla editörlüğünü kendisinin yaptığı bir kitap yayınlamış
ve bu çalışma ile Friedman esasen monetarizmin temel ilkelerini ortaya koymuştur.
Monetarizm, klasik iktisadın temel ilkelerini büyük ölçüde benimser. Her iki teori de
enflasyonun en önemli kaynağının para arzındaki artışlar olduğunu kabul etmektedir.
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Monetaristlere göre enflasyonu kontrol altına almak için en etkin araç, para politikasıdır. Para
arzındaki değişmeler, para talebinden bağımsız bir şekilde para otoritesince bağımsız olarak
belirlenmelidir. Ancak para otoritesi bu gücünü, para artış hızlarını sık sık değiştirerek
kullanırsa, bu durum istikrar değil istikrarsızlık getirir. İstikrarlı bir para politikası için para
arzının belirli bir oranda ve ekonomideki gelişmelerle orantılı olarak kademeli bir şekilde
artırılması önerilmektedirler. Örneğin elde edilen toplam millî gelir % 6 ise ve buna karşın
para otoritesinin uyguladığı para arzı artış oranı % 12 ise, bu durumda fiyatlarda % 8 oranında
bir artış meydana gelecek, bir diğer ifadeyle enflasyon oranı % 8 olacaktır.
Genellikle ülkelerde para arzının aşırı biçimde genişlemesinin temel nedeni siyasi
olgulardır. Siyasi otorite, yeniden seçilebilmek için kamu harcamalarını sürekli olarak
arttırmakta, bunun neticesinde kamu kesimi finansman açıkları sorunu ortaya çıkmaktadır.
Genellikle hükümetler, yeniden iktidara gelebilmek gibi siyasi kaygılarla ve
genişleyen görev ve fonksiyonlarını yerine getirebilmek amacıyla, sürekli artan miktarda
kamu harcaması yapmaya ihtiyaç duyar. Artan kamu harcamalarına paralel olarak, finansman
sorunu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Kamu harcamalarının finansmanında temel kaynak
vergilerdir. Vergiler devletin en önemli finansman kaynağı olmasına rağmen bunun sınırları
bulunmaktadır. Her şeyden önce vergilerin arttırılması, vatandaşlar tarafından tepki ile
karşılanabileceğinden oy kaybetmek istemeyen ve yeniden seçilebilmeyi planlayan siyasal
iktidarlar, vergileri özellikle seçim öncesi dönemlerde fazla arttırmamaya özen gösterirler.
Kamu harcamalarının tamamen vergi ile finanse edilmemesi bütçe gelirleri ile bütçe
harcamaları arasındaki dengesizlik sorununu yani “bütçe açığı” sorununu gündeme getirir.
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Uygulamalar

Anayasal iktisatçılar neden devletin ekonomi
küçültülmesi/sınırlandırılması gerektiği savını öne sürerler? Araştırınız.

içindeki

yerinin
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Uygulama Soruları

Avrupa Birliği tarafından uygulanmakta olan Maastricht kriterleri iktisadi
düşünce okullarından hangisi ile açıklanabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Merkantilist düşünceden günümüze kadarki süreçte ortaya çıkan çeşitli
iktisadi düşünce okullarına yer verilmiş ve bu okulların devletin ekonomik faaliyetlerine bakış
açıları ortaya konmuştur.
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Bölüm Soruları
1) “Her arz kendi talebini yaratır” önermesi hangi düşünce okuluna aittir?
a) Merkantilizm
b) Klasik İktisat
c) Arz Yönlü İktisat
d) Kamusal Tercihler Okulu
2) Merkantilizm hangi yüzyıllar arasında hüküm sürmüştür?
a) XII-XV
b) XV-XII
c) XVI-XVIII
d) XVII-XX
3) Klasik iktisat okulunun kurucusu kimdir?
a) A. Smith
b) D. Ricardo
c) A. Wagner
d) David Hume
4) Ekonomide talep yönlü sorunlar olduğu ve bu nedenle devletin müdahale
etmesi gerektiği tezini savunan düşünce okulu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kamusal tercihler okulu
b) Fizyokratlar
c) Keynesyen okul
d) Klasik iktisadi düşünce okulu
5) Kıymetli madenlerin önemine değinen ve bir ülkenin zenginliğini, sahip
olduğu kıymetli maden miktarına bağlayan düşünce okulu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Klasik iktisat okulu
b) Merkantilizm
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c) Arz yönlü iktisatçılar
d) Monetarist iktisat
6) Klasik iktisatçıların mali görüşleri nelerdir? Anlatınız.
7) Tek ve dolaysız vergi fikri………...…tarafından savunulmuştur.
Yukarıdaki cümleyi uygun ifade ile doldurunuz.
8) Denk bütçe ve tarafsız maliye görüşü……..….... iktisatçıların görüşüdür.
Yukarıdaki cümleyi uygun ifade ile doldurunuz.
9) Tarafsız vergi ne demektir? Açıklaynız
10) Keynesyen iktisat 1970’li yıllarda ortaya çıkan iktisadi sorunları çözmede
başarısız kalmıştır. (Doğru/Yanlış); çünkü…
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirleyip boşluğu uygun
ifade ile doldurunuz.

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) a, 4) c, 5) b
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3. DEVLETİN EKONOMİK FAALİYETLERİNİN GEREKÇELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Devletin Ekonomideki Rolüne Genel Bakış

3.2.

Piyasa Aksaklıkları ve Devletin Ekonomiye Müdahalesi

3.2.1. Piyasa Mekanizması ve Görünmez El
3.2.2. Piyasa Aksaklıkları ve Optimal Kaynak Dağılımından Sapmalar
3.3.
Müdahalesi
3.4.

Devlet Anlayışında Meydana Gelen Değişiklikler ve Devletin Ekonomiye
Devletin Ekonomiye Müdahale Gerekçeleri

3.4.1. Kaynak Dağılımında Etkinliğin Sağlaması
3.4.2. Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması
3.4.3. Ekonomik İstikrarın Sağlanması
3.4.3.1.

Tam İstihdam ve Fiyat İstikrarı Amaçları Arasındaki Uyuşmazlık

3.4.4. İktisadi Büyümenin Gerçekleştirilmesi
3.4.4.1. Ekonomik İstikrar ve İktisadi Büyüme Amaçları Arasındaki Uyuşmazlık
3.4.4.2. Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı Amaçları Arasındaki Uyuşmazlık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Bir ekonomide neden bir çok mal ve hizmet özel kesim tarafından üretilirken bazıları
devlet tarafından üretilir ve sunulur?
2- Optimal kaynak dağılımı ne demektir?
3- Bir ekonomide ortaya çıkabilecek piyasa aksaklıkları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Devletin ekonomideki varlık
sebebi
hakkında
bilgi
edinmek
ve
yorum
yapabilmek.
Devlet anlayışında zamanla
ortaya
çıkan
değişimi
kavrayabilmek.
Piyasa aksaklıklarının neler
olduğunu ve bu aksaklıkların
nasıl
giderilebileceğini
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar

Birincil gelir dağılımı: Devlet müdahalesi olmaksızın piyasada kendiliğinden
gerçekleşen gelir dağılımına denir.

İkincil gelir dağılımı: Devlet müdahalesi neticesinde ortaya çıkan gelir
dağılımına verilen isimdir.
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Giriş
Bu bölümde devletin ekonomideki varlık gerekçesi teknik boyutuyla ortaya konmaya
çalışılacaktır. Bu çerçevede piyasa aksaklıklarına yer verilecek ve devletin ekonomik
fonksiyonları detaylı bir biçimde ele alınacaktır.
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3.1. Devletin Ekonomideki Rolüne Genel Bakış
MÖ 6000 ile 3000 yılları arasında ortaya çıkan bir dizi sosyal değişme ve teknik
ilerleme Mezopotamya bölgesinde küçük neolitik yerleşim yerlerinin şehirlere dönüşmesini
sağladı. Bu dönemde ortaya çıkan en önemli teknik ilerlemeler; yazının icadı, bakırın
eritilmesi ve dökülmesi, hayvan gücünün saban ve tekerlekli araçlara koşulması, yelkenli
gemilerin ve çömlekçi tekerleğinin bulunmasıydı.
Bir önceki bölümde de ifade ettiğimiz gibi, devletin ekonomideki varlığı geçmişten
günümüze en önemli tartışma konularından biri olmuş, çeşitli iktisadi düşünce akımları
çerçevesinde devlete farklı roller biçilmiştir. Klasik iktisatçılar piyasanın kusursuzluğuna
vurgu yaparken neo-klasik iktisatçılar piyasanın kusursuz olmasa da en az kusurlu sistem
olduğunu belirtmişlerdir. Bu düşüncelerin tam karşısında, piyasayı mutlak kötü olarak
değerlendiren ve tam bir sömürü aracı olduğuna inanan sosyalist yaklaşım bulunmaktadır. Ne
var ki, uç noktalarda yer alan hiçbir iktisadi görüşün günümüz dünyasında salt hâlleri ile
uygulanmasına imkân yoktur. Sosyalist blokta yer alan yaklaşım, devletin ekonomide yer
almasının zaruretine inanarak sınırlı bir piyasa ekonomisine kırmızı ışık yakarken en uç
noktalarda yer alan piyasa savunucuları ise, belli alanlarda da olsa devletin ekonomik varlığını
kabul ederler. Elbette burada devlete biçilen rol minimal bir roldür.
Neo-klasik görüşün iktisat literatürüne temel katkısı olan piyasa başarısızlıkları,
devlete biçilen mininal rolün teorik alt yapısını oluşturur. Buna göre, piyasa başarısızlığına
yol açan mikroekonomik faktörler, piyasa mekanizmasının kamu politikaları ile
yönlendirilmesi, düzeltilmesi veya tamamlanması ihtiyacını doğurur.
Diğer taraftan Keynes ile başlayan süreçte, piyasa başarısızlıklarının yanı sıra, başka
gerekçelerle de devletin ekonomiye müdahale etmesi gerekebileceği düşüncesi kabul görür
olmuştur. Bu düşüncelerin bir kısmı, devlet anlayışında meydana gelen değişikliklerle
ilişkilidir. Devletin ekonomiye makroekonomik nedenlerle müdahalesinin kaçınılmaz olduğu
yönündeki bu görüş, büyük dünya buhranının ardından Keynes’le birlikte sağlam bir teorik
bütünlük içinde savunulur hâle gelmiştir. Kentleşmenin hızlanması, gelişmekte olan ülkelerin
kalkınma süreçlerinde devlete tanınan başat rol vb. nedenlere, refah devleti anlayışındaki
gelişmelerin de eklenmesi ile, devletin ekonomik işlevlerinde klasik doktrinde hiçbir zaman
hayal bile edilmeyecek derecede büyük genişleme olmuştur.

3.2. Piyasa Aksaklıkları ve Devletin Ekonomiye Müdahalesi
3.2.1. Piyasa Mekanizması ve Görünmez El
Neoklasik iktisatçılar, tam rekabet koşulları altında, iktisadi adam/homoeconomicus
modeline dayalı olarak piyasalardaki rekabetçi dengenin nasıl oluştuğunu incelemişlerdir.
İktisadi adam modeline göre birey rasyoneldir ve iktisadi alanlarda yaptığı tercihlerde kendi
çıkarını maksimum kılma dürtüsü ile hareket eder. Bu çerçevede, piyasanın temel
aktörlerinden biri olan tüketiciler tercih ettikleri mal ve hizmet bileşimi ile faydalarını,
üreticiler ise üretim süreci neticesinde kârlarını en çoklaştırırlar.
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Süreç içerisinde sağlanan tüketici ve üretici dengeleri, bütün piyasaların dengeye
gelmesine yardım eder. Tüketici dengesi, bireyin iki mal arasında kayıtsız olduğu yani bu iki
malın bireye eş fayda sağlayan farklı miktar bileşimleri arasında, kendi bütçe kısıtına uygun
olanı seçtiği mal bileşimini gösterir. Üretici dengesi ise, üreticinin, iki üretim faktörü
arasında, bu üretim faktörlerinin maliyet kısıtı altında, maksimum üretimi sağlayan faktör
bileşimini seçmesi ile gerçekleşir. Tam rekabetçi denge modelinde tüketiciler, bütçe kısıtı
altında fayda maksimizasyonu yaparak; üreticiler ise hasıla kısıtı altında maliyet
minimizasyonu yaparak fiyatlar veri olarak alınmak üzere, tüketim ve üretim miktarlarını
belirlerler. Eğer bu iki miktar eşit değilse, yani herhangi bir nedenle arz fazlası veya talep
fazlası varsa, fiyatlar aşağıya veya yukarıya doğru hareket ederek dengeyi sağlar. Tam serbest
piyasa düzeni içerisinde devlet bu süreçte hemen hemen hiçbir şeye karışmaz. Piyasadaki bu
mükemmel dengeyi sağlayan, âdeta “görünmez bir el” dir. Sihirli bir değnek gibi tüm
piyasalardaki dengeyi sağlayan bu görünmez el, şüphesiz fiyatlardır.
Tam rekabet şartlarının geçerli olduğu ve bireylerin tüm kararlarında rasyonel
davrandıkları bu mükemmel durum neticesinde, ekonomideki kıt kaynakların da optimal
dağılımı sağlanmış olur. İktisat literatüründeki teknik ifade ile, piyasa mekanizmasının işleyişi
neticesinde ortaya çıkan kaynak dağılımı pareto optimaldir. Piyasa, kendi dinamikleri ile kıt
kaynakları öyle iyi dağıtmıştır ki, bunları yeniden dağıtmak suretiyle, hiç kimsenin refahını
azaltmadan en az bir kişinin refahını artırmak mümkün değildir. Bu durum refah
ekonomisinin birinci temel teoremi olarak anılır.

3.2.2. Piyasa Aksaklıkları ve Optimal Kaynak Dağılımından
Sapmalar
Refah ekonomisinin ilk temel teoremi, ekonominin belli koşullarda pareto etkin
çalışabileceğini ifade eder. Ancak, piyasalardaki işleyişi aksatan ve ekonomiyi pareto
optimumdan uzaklaştıran bazı durumlar mevcuttur. Söz konusu durumlar, ekonomi dilinde
piyasa aksaklığı olarak adlandırılır. Piyasaların hiç işlemediği ya da işlese bile optimal
olmayan üretim miktarlarını ortaya çıkardığı bu gibi durumlarda, kaynak dağılımında etkinliği
sağlamak için devletin müdahalesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Kamusal mallar, dışsallıklar, doğal tekellerin varlığı, eksik piyasalar ve asimetrik bilgi
başlıca piyasa aksaklığı türlerini oluşturur. Piyasa aksaklıklarının oluşumuna yol açan çeşitli
sebepler bulunmaktadır. Bunları şu şekilde açıklayabiliriz:
Bazı durumlarda piyasa ya hiç oluşmaz ya da oluşsa bile en yüksek toplumsal faydayı
yaratacak düzeyde mal ve hizmet üretiminin yapılmasını sağlamaz. Bildiğimiz gibi, piyasa
mekanizmasının işleyebilmesi için öncelikle bireysel taleplerin açıklanması gereklidir. Eğer
bireyler taleplerini ortaya koymuyorlar ise piyasa mekanizması çalışmaz. Bireylerin
taleplerini açıklamalarının anlamı, bir malı tüketebilmek için bedel ödemek zorunda
olmalarıdır. Bir malı satın almak istediğimiz zaman fiyatını öderiz, ödemediğimiz zaman o
malın tüketiminden mahrum kalırız. İleride ayrıntılarıyla göreceğimiz gibi, kamusal mal ve
hizmetler dediğimiz bir kısım mal ve hizmetlerde, bireyler söz konusu mala olan taleplerini
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ortaya koymazlar, dolayısıyla bu tür mal ve hizmetlerin piyasası da oluşmaz. Söz konusu
malların en temel karakteristik özelliği, bu malları bedel ödemeden de kullanmanın mümkün
olmasıdır. Dolayısıyla, kamu mallarının sunumunda piyasalar aksar. Piyasa aksaklıkları içinde
en temel olan aksaklık türünün kamusal mallar olduğunu söylemek mümkündür.
Piyasa aksaklıklarından bir diğeri dışsallıklardır. Yine sonraki bölümlerde detaylarıyla
anlatacağımız gibi, dışsallık dediğimiz bazı durumların mevcudiyeti hâlinde, bazı mal ve
hizmetlerin üretim veya tüketimde, özel fayda ve maliyetler yanında, topluma yayılan fayda
ve maliyetler de ortaya çıkar. Bu durumda, eğer söz konusu olan dışsal fayda ise piyasa
mekanizması optimumun altında üretim gerçekleşirirken, dışsal zararın doğduğu alanlarda
üretim miktarı toplumsal optimumun üzerine çıkar. Her iki durumda da devlet müdahalesi
gerekir. Örneğin devlet, bir negatif dışsallık durumu olan çevre kirliliğini azaltmak amacıyla
vergisel düzenlemelere gidebilir.
Bir diğer piyasa aksaklığı, doğal tekel alanında ortaya çıkar. Üretim ölçeğine göre bazı
mal ve hizmetlerin tek elden görülmesi iktisadi açıdan etkin olabilir. Azalan maliyetle çalışan
endüstriler olarak adlandırdığımız doğal tekellerin üretiminin piyasaya bırakılmaları hâlinde
kaynak dağılımında etkinlikten uzaklaşılır.
Ünlü iktisatçı Joseph E. Stiglitz, yukarıda saydığımız piyasa aksaklıklarına eksik
piyasalar ile bilgi eksikliği sorununu da eklemiştir. Yine ileride detaylarıyla göreceğimiz gibi,
her iki durumda da piyasa, üretimin kendisine bırakılması durumunda ihtiyaç duyulan
miktardaki mal ve hizmeti üretmez.
Yukarıda belirttiğimiz piyasa aksaklıklarının mevcudiyeti durumunda devlet mutlaka
ekonomiye müdahale etmelidir, aksi takdirde kaynak dağılımında etkinlikten uzaklaşılır.

3.3. Devlet Anlayışında Meydana Gelen Değişiklikler ve Devletin
Ekonomiye Müdahalesi
Devletin ekonomiye müdahalesine temel teşkil eden faktörlerden biri de devlet
anlayışında meydana gelen değişikliklerdir. Geleneksel tarım toplumundan modern sanayi
toplumuna geçişle birlikte, devletin ekonomideki rolü ve büyüklüğü ile ilgili düşünceler de
ciddi ölçüde değişmiştir. Feodal ilişkilerin çok daha önce çözüldüğü ve kapitalist üretim
tarzının ilk filizlerini verdiği İngiltere’de Adam Smith, piyasaların serbest işleyişinin ulusları
nasıl zenginleştireceğini anlatmış ve etkisi günümüzde de devam eden iktisadi liberalizm
akımının öncüsü olmuştur. Adam Smith, piyasalara devlet müdahalesinin minimal düzeyde
olması gerektiğini savunmakla birlikte, bazı alanlarda devletin ekonomideki varlığını gerekli
görmüş ve 1776 yılında yazdığı Ulusların Zenginliği adlı kitabında devletin yapması gereken
hizmetleri savunma, adalet ve eğitim olmak üzere üç grupta toplamıştır. Ayrıca büyük ölçekli
alt yapı hizmetleri de devlet tarafından yapılmalıdır; çünkü bunların kârlılığı hiçbir zaman
yatırım maliyetlerini karşılamayacaktır. Savunma ve adaletin devletin fonksiyonları arasında
sayılması zaten bütün liberal iktisatçıların kabul ettiği bir husustur. Ancak Adam Smith,
diğerlerinden farklı olarak eğitime de devletin faaliyetleri arasında yer vermiştir. Adam
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Smith’in karşı olduğu husus, devletin transfer harcamaları yoluyla gelirin yeniden dağılımını
sağlamasıdır. Yukarıda da detaylı bir şekilde anlatıldığı gibi, liberal iktisatçıların anlayışları,
piyasanın işleyişinin kaynakları etkin dağıtacağı ve devlet müdahalesinin nispi fiyatları ve
dolayısıyla etkin kaynak dağılımını bozacağı yönündedir.
20. yüzyılın ilk çeğreğine kadar ekonomik hayat ağırlıklı olarak klasik iktisadi görüş
çerçevesinde şekillenmiş, tarafsız devlet anlayışı egemen olmuştur. 1929 yılında dünyanın
karşılaştığı şiddetli iktisadi buhran, iktisadi düşünceyi temelinden sarsmış ve tarafsız devlet
anlayışı yerine müdahaleci devleti anlayışının geçmesine yol açmıştır. 1929 buhranıyla
birlikte, klasik görüşün ekonomide tam çalışmayı sürekli olarak gerçekleştiremediği, tekelci
eğilimler doğurduğu, ekonomik hayattaki dalgalanmaları önleyemediği, gelir ve servette adil
bir dağılım sağlayamadığı gibi düşünceler tartışılmaya başlanmıştır.
Bu gelişmeler karşısında, 1929 Ekonomik Buhranı’na ilişkin gözlemlerinden yeni bir
kuram geliştiren Keynes, çağdaş ekonomik düşüncenin temelini atarak, ekonomik alandaki
tarafsızlık politikasını eleştirmiş ve devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini
savunmuştur. Ekonomide önemli bir yapısal aksaklığın mevcut olduğunu ve piyasanın kendi
gücü ile bu aksaklığı gideremeyeceğini ortaya koyan Keynes, özellikle devamlı ve yaygın
işsizliğin bir ekonomide en büyük tehlikeyi yaratacağını savunarak tam istihdamı sağlayacak
önlemler alınması gerektiğini ileri sürmüştür. Keynes’e göre klasiklerin ileri sürdükleri
laissez-faire yaklaşımı kabul edilebilir bir politika değildir. Her devletin kendi koşulları içinde
bilimsel temellere oturtulmuş bir ekonomik politikaya sahip olması gerekir.
Günümüzde artık devlet, 1930’lardan önce kabul edildiği gibi tarafsız devlet değildir.
Klasik ekonomik düşüncenin ileri sürdüğü, piyasa mekanizmasının otomatik olarak
ekonomide mevcut kaynakların tümünün tam olarak kullanımını sağlayacağı, bu nedenle
devletin ekonomiye müdahale etmemesi gerektiği fikri artık kabul edilmemektedir. Ayrıca
yaşanan deneyimler de, klasik yaklaşımı doğrulamamaktadır. Liberal düşüncenin en güçlü
biçimde hüküm sürdüğü ülkelerde bile devlet, yalnızca dış ve iç güvenlik gibi klasik
faaliyetler ile yetinmemektedir. Devlet bu klasik faaliyetlerinin yanı sıra üretim düzeyini
artırmak, fiyat artışlarını önlemek, gelir dağılımında adaleti sağlamak gibi nedenlerle
ekonomik ve sosyal hayata müdahalelerde bulunur. Günümüzün devleti, ekonomi içinde aktif
bir role sahip bulunan müdahaleci bir devlettir. Gelişmiş ekonomilerde artık devletin
ekonomiye müdahale edip edemeyeceği değil, devletin ekonomiye hangi alanlarda ve hangi
ölçülerde müdahale edeceği diğer bir deyişle, devletin ekonomik faaliyetlerinin sınırının ne
olması gerektiği konusu tartışılmaktadır.
O hâlde günümüzde devlet, hem bazı ihtiyaçların karşılanmasında piyasanın yetersiz
kalması nedeniyle ekonomiye müdahale ederken diğer yandan, devlet anlayışında meydana
gelen değişimin uzantısı olarak bazı fonksiyonları yerine getirmek üzere ekonomik hayatta
aktif bir biçimde yer almaktadır.
Devletin ekonomideki rolünün ne olması gerektiği sorusu karşısında, 1959 yılında
Richard A. Musgrave’in yaptığı tasnif iktisat literatüründe âdeta bir klasik hâline gelmiştir.
Bu tasnifte devletin üç temel fonksiyonu yer almaktadır;
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1. Kaynak dağılımı fonksiyonu,
2. Gelir dağılımı fonksiyonu,
3. İstikrar sağlama fonksiyonu
Ancak, bu üç temel fonksiyona ek olarak günümüzde iktisadi büyümenin sağlanması
da devletin temel fonksiyonları arasında kabul edilmektedir. Şimdi bu fonksiyonları kısaca ele
alalım.

3.4. Devletin Ekonomiye Müdahale Gerekçeleri
3.4.1. Kaynak Dağılımında Etkinliğin Sağlaması
Tam rekabet şartlarının var olduğu ve fiyatların üretici ve tüketici dengesini sağlamada
tam başarılı olduğu durumlarda piyasalar, mal ve hizmet üretimini aksamadan gerçekleştirir.
Ancak piyasa aksaklıkları olarak adlandırdığımız bazı hâllerde, birtakım mal ve hizmetlerin
üretimine temel teşkil edecek olan talep miktarı belirlenemez ve bu mal ve hizmetler için
piyasa oluşmaz. İşte bu tür durumlarda, piyasa kendi hâline bırakıldığı takdirde optimal
kaynak dağılımından uzaklaşılır ve kaynakların etkin olmayan kullanımı söz konusu olur.
Ekonomideki kıt kaynakların en etkin şekilde kullanılabilmesi için devletin piyasa
aksaklıklarının olduğu alanlara müdahalesi kaçınılmazdır.
Klasik öğreti, piyasada tam rekabet şartlarının her zaman mevcut olduğunu ve bu
şartlar altında optimal kaynak dağılımının sağlanacağını savunur ancak yapılan çalışmalar ve
süreç içerisinde ortaya çıkan gelişmeler piyasada tam rekabet koşullarının kaide değil istisna
olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle sanayide kullanılan ileri teknoloji, üretken
kaynakların az sayıda büyük ölçek firma içinde toplanmasına neden olduğu için, çok sayıda
firma ve piyasaya girme serbestliği gibi tam rekabet koşulları ihlal edilmiş olmaktadır. Klasik
iktisadın savunduğu tam rekabet varsayımı ortadan kalktığı takdirde, piyasada optimal kaynak
dağılımından söz edilemez ve devlet müdahalesi kaçınılmaz olur.
Diğer taraftan, refah teorisi üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar ilerledikçe, tam
rekabet şartları olsa bile, bazı hâllerde birtakım mal ve hizmetler bakımından, fiyatların,
toplam fayda ve toplam maliyetleri doğru bir şekilde açıklayacak düzeyde oluşmadığı ortaya
konmuştur. Dışsallıklar olarak adlandırdığımız ve ileride detayları ile açıklayacağımız bu tür
durumlarda, piyasa ya hiç kaynak ayırmaz ya da gereğinden az veya fazla kaynak ayırma
yoluna gider.
Doğal tekeller, eksik piyasalar ve asimetrik bilgi de yine, piyasanın kendi hâline
bırakıldığında etkin olmayan üretim düzeyini gerçekleştirdiği alanlardır ve devletin ekonomik
hayata müdahale gerekçesini oluşturur. Bu konulara da, ileriki bölümlerde geniş yer
verilecektir.
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3.4.2. Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması
Gelir dağılımı kavramsal olarak bir ekonomide yaratılan kaynakların piyasa tarafından
veya merkezî siyasi bir karar mekanizması yoluyla, bu kaynakları üreten faktörler arasında
dağıtılmasını ifade eder. Kapitalist piyasa düzeninde, bu dağılım birincil düzeyde piyasa
tarafından yapılır, ancak devletin uyguladığı çeşitli iktisat politikalarının bu dağılım üzerinde,
ülkeden ülkeye değişmekle birlikte az ya da çok etkisi vardır.
Devletin gelir dağılımı fonksiyonu ise, reel gelir ve servetin kişiler arasında adil bir
biçimde paylaştırılmasını ifade eder. Bu yönü söz konusu fonksiyon, toplum refahını
belirleyen en önemli faktördür. Devletin müdahalesi olmaksızın piyasada kendiliğinden
gerçekleşen dağılıma birincil gelir dağılımı adı verilir. Piyasanın kendi dinamikleri
çerçevesinde gerçekleşen bu dağılım genellikle adil olmayan sonuçlar doğurur. Piyasada
üretim sürecine katılan üretim faktörleri, üretim sonucunda kendi faktör paylarını gelir olarak
alırlar. Bu pay, neoklasik iktisat teorisine göre, tam rekabet koşullarının varlığında faktörlerin
marjinal verimliliklerine eşit olmalıdır. Böylelikle, piyasada belirli bir gelir dağılımı ortaya
çıkar. Ancak bu sonuç, dağılımın adil olduğu anlamına gelmez. Devletin gelir dağılımı
fonksiyonu bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Devlet müdahalesi neticesinde oluşan gelir
dağılımına ikincil gelir dağılımı adı verilir.
Gelir dağılımının ne derece adil olduğu sorunu daha çok, toplumların değer yargıları
tarafından belirlenir. Bir ülkede uygulanan maliye ve ekonomi politikalarının gelir dağılımını
ne derece iyileştirerek adaleti sağladığı konusu, aşağıdaki şekilde görebileceğimiz Lorenz
Eğrisi analizi yardımıyla açıklanabilmektedir.
Bir toplumda gelir dağılımındaki adalet, mutlak eşitlik ve dağılımın tamamen eşitsiz
olduğu iki uç durum arasında bir noktada sağlanır. Grafikte yer alan 45 derece doğrusu,
nüfusun ilk yüzde yirmisinin gelirin yüzde yirmisini, sonraki yüzde yirmisinin ise yine gelirin
yüzde yirmisini aldığını göstermekte ve dağılım toplumdaki tüm yüzde gruplar için bu şekilde
devam etmektedir. Bir diğer ifade ile 45 derece doğrusu mutlak eşitliği ifade etmektedir. Gelir
dağılımı açısından yeryüzündeki hiçbir ülkede mutlak eşitlikten söz edilemez. Ülkeden ülkeye
değişmekle birlikte Lorenz eğrisi, mutlak eşitliği ifade eden 45 derece doğrusundan az ya da
çok bir sapma gösterir. Bu sapmayı matematiksel olarak ifade eden katsayı Gini Katsayısı
olarak adlandırılır. Gini katsayısı, (0) ile (1) arasında bir sayıdır. Katsayının 1’e yakın olması,
gelir dağılımının ilgili toplumda o derece kötü olduğunu ifade eder.
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Nüfusun kümülatif payı (%)
Şekil: Lorenz Eğrisi
Gelir dağılımını belirleyen çok sayıda yapısal ve ekonomik faktör bulunmaktadır.
Yapısal faktörlerden önemli olanları, servet dağılımı, miras yasaları, doğuştan kazanılan
yeteneklerin farklılığı ve eğitim olanakları olarak sıralanabilir. Bunlardan servet dağılımı,
gelir dağılımını en çok etkileyen faktörlerin başında gelir. Eğitim olanaklarından yararlanma
biçimi de gelir dağılımını önemli ölçüde etkileyen bir faktördür. Gelir dağılımını belirleyen
diğer faktörler, piyasa ekonomisinin işleyişinden kaynaklanan ekonomik nedenlerle
bağlantılıdır. Bunları iki ayrı grupta ele alabiliriz. Söz konusu faktörlerden ilki, üretim
faktörlerinin ulusal gelirden aldıkları paydaki farklılıklara ilişkindir. Yukarıda da belirttiğimiz
gibi, günümüzün aksak rekabet koşullarında, üretim faktörlerinden önemli bir kısmı marjinal
verimliliklerinin oldukça altında bir pay almaktadır. Diğer yandan, faktör mülkiyetinin
dağılımındaki farklılıklar da gelir dağılımını bozucu etkiler yaratmaktadır. Yukarıda da ifade
edildiği gibi, servet dağılımı, fırsat olanaklarının yetersizliği ve servet vergilerinin uygulanma
biçimleri, faktör mülkiyetinin emek ve sermaye sahipleri arasındaki adil dağılımını
önlemektedir. Öte yandan, hızlı ekonomik kalkınma çabaları nedeniyle sermaye gelirleri
lehine uygulanan yatırım indirimi, hızlandırılmış amortisman politikaları ve diğer teşvik edici
vergiler nedeniyle, faktör mülkiyetinden kaynaklanan farklılıklar ve gelir dağılımı
adaletsizliği daha da artmaktadır.
Günümüzde devletler, gelir dağılımının iyileştirilmesi bakımından sahip oldukları
maliye politikası araçları ile çaba harcamaktadırlar. Vergiler ve kamu harcamaları bu anlamda
en önemli iki politika aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet, bazı mal ve hizmetleri
düşük gelirlilere parasız olarak veya çok küçük bedellerle, maliyetlerinin altında satmak
suretiyle ya da transfer harcamaları yoluyla piyasanın sağlayamadığı adil gelir dağılımını
gerçekleştirmeye çalışır. Diğer yandan özellikle gelir ve servet vergilerinde yapacağı
düzenlemelerle de gelir dağılımını istediği yönde etkileyebilir.

3.4.3. Ekonomik İstikrarın Sağlanması
Devletin ekonomik gerekçelerinden biri de, özellikle 1929 yılından itibaren Keynesgil
öğreti ile ortaya çıkan istikrar fonksiyonudur. Ekonomik istikrarın sağlanması denildiği zaman
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devletin hem fiyat istikrarını ve hem de tam kullanımı ve dolayısıyla tam istihdamı sağlaması
anlaşılmaktadır. Piyasa ekonomisi kendi hâline bırakıldığı takdirde ekonomide konjonktür
dalgalanmaları görülmektedir. İşte, bu dalgalanmaları önlemek veya en azından şiddetini
azaltmak için devletin gereken tedbirleri alması gereklidir.
Klasik iktisadi düşüncede, ekonomik istikrar denildiğinde, yalnızca fiyat istikrarı
anlaşılmakta ve ekonomik istikrarın sağlanması fiyat istikrarının sağlanmasına bağlı
bulunmakta idi. Çünkü ekonominin devamlı olarak tam kullanım ve tam istihdam seviyesinde
dengede olduğu görüşü hâkimdi. Keynes ise, ekonominin devamlı bir şekilde, tam istihdam
seviyesinde dengede olamayacağını, istihdam düzeyinin eksik istihdam, aşırı istihdam ve tam
istihdam düzeyinde gerçekleşebileceğini ileri sürmüştür. Böylece, ekonomik istikrarın
sağlanması için sadece fiyat istikrarı değil, onun yanında tam istihdamın da gerçekleşmesinin
gerekli olduğu fikri benimsenmiş bulunmaktadır. Çünkü bir ekonomide fiyat istikrarı ve
düzeyi ile, tam istihdam ve tam istihdam düzeyi arasında çok yakın ve güçlü bir ilişki
bulunmaktadır.
Günümüz dünyasında, çoğu zaman gelişmekte olan, hatta bazen de gelişmiş ülkelerin
en önemli iktisadi problemlerinden biri kuşkusuz, fiyatlar genel seviyesinde ortaya çıkan
istikrarsızlıklardır. Bu doğrultuda, dengeli bir fiyat seviyesinin sağlanması ve korunması,
maliye politikasının en temel amaçlarından biri hâline gelmiştir. Bir ekonomide ortalama fiyat
düzeyinin altına ve üstüne doğru fiyat hareketlerinin olmaması, o ekonomide dengeli bir fiyat
düzeyinin bulunduğunu ifade eder. Fakat günümüz ekonomilerinde genel fiyat düzeyinde
daha çok, fiyat artışları şeklinde, yukarıya doğru hareketler söz konusu olmaktadır; yani genel
fiyat düzeyinde devamlı artışlar görülmektedir. Ters yöndeki fiyat hareketlerine daha sınırlı
rastlanmakta ve bu konu daha çok teorik alanda tartışılmaktadır. Bir diğer ifade ile,
günümüzde istikrar fonksiyonu denildiğinde bu ifade, enflasyonla mücadele kavramıyla
neredeyse özdeş hâle gelmiştir.
Ekonomi tam istihdam düzeyine eriştiğinde, fiyatlar genel düzeyi yükselme eğilimi
göstermekteyse toplam talep, toplam arzı aşıyor demektir. Bu gibi hâllerde, devletin vergi
almak suretiyle elde ettiği kamu gelirlerinin hepsini harcamayarak bütçe fazlası sağlaması
gerekir. Ekonomide işsizliğin, durgunluğun söz konusu olduğu dönemlerde ise açık bütçe
politikası uygulamak suretiyle kamu harcamalarını artırarak toplam talebin yükseltilmeye
çalışılması gerekmektedir. Böylelikle, hem ekonomide işsizlik oranı düşürülmüş, hem de
varsa kullanılmayan üretim kapasitesinden de yararlanma imkânı sağlanmış olur.

3.4.3.1. Tam İstihdam ve Fiyat İstikrarı Amaçları Arasındaki
Uyuşmazlık
Ekonomik istikrar denildiği zaman hem fiyat istikrarının hem de tam istihdamın
anlaşılması gerektiğini ifade ettik. Ancak bu iki alt amaç arasında önemli bir çatışma söz
konusudur. Bu çatışma, istikrar fonksiyonunun gerçekleştirilmesini güçleştirir. 1958 yılında,
İngiliz iktisatçı A. W. Phillips’in yaptığı araştırmada, işsizlik oranı düşük olduğu zaman
parasal ücretlerdeki değişiklik oranının artma eğiliminde olduğu görülmüştür. Phillips’in bu
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çalışmalarına dayanılarak, enflasyonla işsizlik oranı arasında negatif bir ilişkinin olduğu ileri
sürülür. İşsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye literatürde Phillips eğrisi adı
verilmektedir. Günümüzde enflasyonsuz bir tam istihdama ulaşmak imkânsız iken bunun tersi
de aynen geçerlidir. Dolayısıyla devletlerin, fiyat istikrarı ve tam istihdam amaçları arasında
bir değişim oranı belirlemeleri gerekmektedir.
1970’li yıllardaki gelişmeler, piyasa koşullarına bırakıldığında enflasyon ile işsizliğin
birlikte de ortaya çıkabildiğini göstermiştir. Stagflasyon denilen bu durum da, yine, devlet
müdahalesinin temel gerekçelerinden birini oluşturur. Görüldüğü gibi, piyasa ekonomisinin
kendi başına işleyişi ile ekonomide istikrarın sağlanması olasılığı neredeyse imkânsızdır.

3.4.4. İktisadi Büyümenin Gerçekleştirilmesi
İktisadi büyümenin sağlanmasına ilişkin fonksiyon da, yine bu grupta yer alan diğer
fonksiyonlar gibi, 1930’lardan itibaren önem kazanmıştır. Gelişmiş ülkelerde, gerekli ve
kabul edilen büyüme hızının, ekonomiye dışarıdan fazla müdahale yapmadan, ekonominin iç
dinamikleri ile gerçekleşeceği genellikle kabul edilmektedir. Az gelişmiş ülkelerde ise, bu
ülkelerin sosyo-ekonomik yapısı, yüksek bir millî gelir artışını sağlayacak durumda
bulunmamaktadır. İşte az gelişmiş ülkelerdeki bu sosyoekonomik yapının değiştirilmesi için,
ekonomiye dışarıdan bilinçli müdahaleler yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, kamu
ekonomisi değişkenlerinin yani kamu gelir ve giderlerinin, toplam talep ve dolayısıyla iktisadi
gelişme üzerindeki etkileri günümüzde bir hayli önem kazanmıştır.
Bir ekonomide yurt içi hasılanın büyüklüğünü belirleyen temel faktörler, o ekonomide
mevcut olan iktisadi kaynaklar ve uygulanmakta olan üretim teknolojisidir. O hâlde,
ekonomide üretim faktörlerinden ve o ülkedeki teknolojik imkânlardan tam olarak
yararlanılamamaktaysa bu durumda millî gelirin düşük düzeyde gerçekleşmesi kaçınılmazdır.
Ekonomide kısa dönemde bütün dalgalanmaların nedeni de toplam talep yetersizliği
olmaktadır. Hâlbuki uzun dönem büyüme hızı, üretim faktörlerinin miktarını ve bunların
verimliliğini artıracak üretim metodlarının ve teknolojisinin bulunmasına ve uygulanmasına
bağlı olmaktadır. Üretim faktörlerinden doğal kaynakların miktarını arttırmak mümkün
değildir. Emek miktarının artışına sebep olan nüfus artışı ile teknolojik gelişme ise iktisat dışı
etkenlere bağlı bulunmaktadır. Emek ve tabiat faktörlerinin kullanılması sonucu artması
mümkün olan üretim faktörü, sermayedir. O hâlde sermaye, iktisadi faaliyet sonucu artan bir
üretim faktörü olmaktadır. Bir toplumdaki sermaye stokunun artışı hem o ülkede ileri
teknolojinin kullanılmasını hem de tabii kaynakların ve emeğin verimliliğini arttırabilecektir.
Devlet, elindeki maliye politikası araçları ile, iktisadi büyümeyi belirleyen unsurları
etkilemek suretiyle söz konusu fonksiyonunu yerine getirmeye çalışmaktadır. Kamu
harcamaları ve vergiler bu alanda devletin kullanabileceği temel araçlardır. Bazı kamu
harcamalarının ekonominin üretim kapasitesinin ve büyüklüğünün üzerinde önemli etkileri
olmaktadır. Örneğin, sosyal sabit sermaye, eğitim ve sağlık harcamaları bu niteliktedir. Bu tür
kamu harcamaları, ekonominin genel verimliliğini ve üretken yatırımlarını arttırdığı gibi ileri
bir teknolojinin kullanılmasına da imkân hazırlamaktadır. İktisadi gelişme bakımından çok
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önemli olan bu tür üretken yatırımlar, büyük sermaye gerektirdikleri ve uzun dönemde
yapıldıkları ve de kısa dönemde kârlı olmadıkları için az gelişmiş ülkelerde özel teşebbüs
tarafından yapılmak istenmemektedir. Bundan dolayı bu tür yatırımları, kamu ekonomisince
gerçekleştirilmesi istenilen büyüme seviyesine ulaşabilmek açısından önem arz etmektedir.
Diğer yandan başta vergiler olmak üzere, kamu gelirlerinin, tasarruf-yatırım hacmi,
iktisadi kaynakların arzı, fiyatların ve kârların nispi yapısı üzerine önemli etkileri
bulunmaktadır. Bu etkilerin de, iktisadi büyüme ve gelişme açısından önemli bazı sonuçlar
yarattığı söylenebilir. Örneğin gelir üzerinden alınan vergiler, üretim faktörü sahiplerinin
gelirlerinin azalmasına neden olmaktadır. Verginin gelir etkisi veya ikame etkisinin kuvvetli
olup olmamasına bağlı olarak üretim faktörü arzı artmakta veya azalmaktadır. Tasarruflar
üzerinden alınan veya onlara yansıyan vergiler tasarrufların azalmasına neden olmakta ve eğer
kamu kesiminde yaratılan tasarruflar bu azalışı karşılayamıyor ise ekonomide toplam
tasarruflarda bir azalma meydana gelmektedir. Gerçekten bir ülkenin vergi sistemi fiyatların
ve kârların nispi yapısını değiştirdiği ölçüde, o ülkedeki yatırımların sektörler ve bölgeler
arasındaki dağılımını değiştirmektedir. Çünkü, vergi politikası ile sadece sermaye stoku
mutlak artışı değil, aynı zamanda sermaye stoku bileşimi de değişmektedir. Bundan dolayı
vergilerin yatırımların sektörler ve bölgeler arası dağılımını etkilemesi neticesinde, gelişme
süreci ya hızlanmakta ya da yavaşlamaktadır.
Dünya savaşlarının ardından özellikle Avrupa ekonomisinde yaşanan büyük çöküş ve
bu dönemde teorik düzeyde ortaya çıkan yeni düşünce akımları neticesinde, az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin büyük bir kalkınma çabası içine girmeleri, iktisadi büyüme ve
gelişme konularını daha da önemli hâle getirmiştir. Günümüzde artık maliye politikasının
amacı sadece ekonomik istikrarı sağlamak değil, aynı zamanda ekonomik büyümeyi de
gerçekleştirmektir. Maliye politikasının kısa dönemli amacının ekonomik istikrara, uzun
dönemli amacının ise ekonomik büyümeye yönelik olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

3.4.4.1. Ekonomik İstikrar ve İktisadi Büyüme Amaçları Arasındaki
Uyuşmazlık
Devletin müdahale gerekçelerinden olan ekonomik istikrar ve ekonomik büyüme
amaçları arasında bir çatışma söz konusu olup bunlar, özellikle alınacak tedbirler bakımından
zıt yönlü uygulamaları içerir. İktisadi büyüme bir bakıma, ekonomik kaynakların yeniden
tahsisi demektir. Bu amaç doğrultusunda ekonomide değişikliğe gidilmekte, bunun sonucunda
da söz konusu değişiklik, ekonomide bir istikrarsızlığa yol açabilmektedir. Ancak hemen
ifade etmek gerekir ki ekonomik büyümenin gerçekleşebilmesi için ekonomik istikrar şarttır.
Bu nedenle ekonomik büyümeyi önlemek yerine onu sağlayacak ve besleyecek ekonomik
istikrar düzeyinin ne olması gerektiğini tespit etmek ve bilmek önem taşımaktadır. Bir diğer
ifade ile, bir ekonomide büyük iktisadi istikrarsızlıklara neden olmadan belli bir ölçüde
ekonomik istikrarı gerçekleştiren ekonomik büyüme hızını belirlemek gerekmektedir.
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3.4.4.2. Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı Amaçları Arasındaki
Uyuşmazlık
Günümüzde gelirin ikincil dağılımı, bir diğer ifade ile devletin geliri daha adil bir
biçimde dağıtması büyük önem taşıyan amaçlardan biridir. Ancak, piyasanın gerçekleştiremediği adil gelir dağılımını sağlamak için devletin ekonomiye yapacağı müdahaleler,
ekonominin uzun dönemli iktisadi büyüme amacı ile çatışmaktadır. Bilhassa bu durum,
gelişmekte olan ülkelerde daha açık bir şekilde görülmekte ve önem kazanmaktadır. Zira,
gelişmiş ülkelerde, belirli bir büyüme hızı gerçekleştirilmekte ve gelir dağılımındaki
dengesizlik bir ölçüde yumuşatılabilmektedir. Hâlbuki gelişmekte olan ülkelerde bir taraftan
hızlı bir ekonomik kalkınma gerçekleştirilmek istenmekte, diğer taraftan adil bir gelir dağılımı
sağlanmaya çalışılmaktadır. Böylece, bir ekonomide kişi başına düşen gerçek gelirdeki artış
olarak tanımlanan ekonomik büyüme amacı, adil gelir dağılımı amacının önüne geçmekte ve
adil gelir dağılımı geri plana düşmektedir. Çünkü, hızlı kalkınmayı sağlamak için tasarrufları
arttırmak gerekir. Zira, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik gelişmeyi engelleyen en önemli
faktörlerden biri ekonomideki tasarruf noksanlığıdır. Hâlbuki adil gelir dağılımı amacı
denildiği zaman yüksek gelirlilerden alınan kamu gelirlerinin düşük gelirlilere aktarılması ve
böylece gelir dağılımının daha adil bir hâle getirilmesi anlaşılmaktadır.
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Uygulamalar

2008 yılında yaşanan ekonomik kriz ile 1929 yılında yaşanan ekonomik
buhranı benzerlik ve farklılıkları açısından karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları


Devletin ekonomik fonksiyonlarından en önemli olanı nedir? Neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, devletin ekonomideki varlık gerekçesi teknik boyutuyla ele alınmıştır.
Bu çerçevede piyasa aksaklıklarına değinilmiş ve geçmişten günümüze devlet anlayışında
meydana gelen değişim incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’ndan
sonra devletin istikrarsızlıkları önleyici rolü olduğu görüşü ile ön plana çıkmıştır?
a)

A. Smith

b)

D.Ricardo

c)

J.M. Keynes

d)

A.Wagner

2)
eklemiştir?

J. Stiglitz, mevcut piyasa aksaklıkları teorisine aşağıdakilerden hangisini

a)

Dışsallıklar

b)

Tam kamusal mallar

c)

Yarı kamusal mallar

d)

Bilgi eksikliği ve eksik piyasalar

3)
Aşağıdakilerden hangisi 1929 yılında karşılaşılan iktisadi sorunlar
arasında yer almaz?
a)

Talep fazlası

b)

Arz fazlası

c)

İşsizlik

d)

Artan stoklar

4)
Tam istihdam ve fiyat istikrarının eş anlı olarak sağlandığı durum
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ekonomik istikrar

b)

Ekonomik büyüme

c)

Ekonomik kalkınma

d)

Optimal kaynak dağılımı
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5)

Aşağıdakilerden hangisi piyasa aksaklığı türleri arasında sayılamaz?

a)

Enflasyon

b)

Yarı kamusal mallar

c)

Dışsallıklar

d)

Asimetrik bilgi

İkincil gelir dağılımı ne demektir? Devletin ikincil gelir dağılımını
gerçekleştirmek için alabileceği tedbirler nelerdir?

6)

Tarafsız ve müdahaleci devlet kavramları ne demektir? Günümüzdeki
devlet anlayışı hangisi ile bağdaşmaktadır?

7)

İktisadi büyüme ve gelir dağılımında adaleti gerçekleştirmek isteyen bir
hükümet bunu aynı anda yapabilir. (Doğru/Yanlış); çünkü…

8)

Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
Kamu ekonomisinde, piyasa ekonominde yer alan görünmez el çalışmaz.
(Doğru/Yanlış); çünkü…

9)

Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
Piyasa
aksaklıkları,
(Doğru/Yanlış); çünkü ….

10)

kaynak

dağılımını

optimumdan

uzaklaştırır.

Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) b, 4) a, 5) a
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4. KAMUSAL MALLAR

66

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Kamusal Mallar ve Temel Özellikleri

4.1.1. Tüketimden Mahrum Bırakılamaz Olma
4.1.2. Tüketimde Rekabetin Olmaması
4.2.

Çeşitli Mal Türleri ve Devletin Müdahalesi

4.2.1. Tam Kamusal Mallar
4.2.1.1. Fayda Bölünmezliği ve Pazarlanamama
4.2.1.2. Tüketimde Rakip Olmama
4.2.1.3. Tüketimden Mahrum Bırakılamama
4.2.1.4. Üretim Hacminin Büyüklüğü
4.2.1.5. Kamusal Finansman
4.2.2. Yarı Kamusal Mallar
4.2.3. Erdemli Mallar / Yararlı Özel Mallar
4.2.4. Zararlı Özel Mallar
4.2.5. Ortak Kullanım Malları
4.2.6. Küresel Kamusal Mallar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Bir sokağın, sokak lambası ya da el feneri ile aydınlatılması arasında kullanıcı açısından
bir fark var mıdır?
2- Bedavacılık ne demektir?
3- Erdemli mal ne demektir?

68

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kamusal mallar ve temel
özellikleri hakkında bilgi
sahibi olabilmek.
Neden birtakım mal ve
hizmetlerin devlet tarafından
üretilmesi
gerektiğini
kavramak.
Devletin ekonomideki varlık
gerekçesini pekiştirmek.
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Anahtar Kavramlar

Erdemli mallar: Halkın sağlığı açısından gerekli olduğu hâlde, yeterli bilgi ve
eğitim düzeyi olmadığı için talebi yetersiz olan mal ve hizmetlerdir.
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Giriş
Devletin ekonomiye müdahale etmesini gerektiren piyasa aksaklıklarının birincisi
kamusal mallardır. Kamusal mallar durumunda çoğu zaman piyasa mekanizması işlerliğini ya
bütünüyle yitirir ya da etkin olmayan bir üretim düzeyi gerçekleşir. Her iki durumda da
toplumsal refahı maksimum kılabilmek için devletin müdahalesi kaçınılmaz olur.
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4.1. Kamusal Mallar ve Temel Özellikleri
Daha önceki bölümlerde de ifade ettiğimiz gibi devletin ekonomiye müdahalesini
gerektiren temel piyasa başarısızlıklarından biri kamu malları alanında ortaya çıkar. Kamusal
mal ve hizmetler söz konusu olduğunda piyasa mekanizması işlerliğini çoğu zaman kaybeder.
Kamu mallarının teorik düzeyde ifade edilen temel özelliklerini ve devletin müdahale
gerekçelerini aşağıda detaylarıyla anlatacağız ancak daha iyi anlaşılabilmesi açısından konuya
bir örnekle başlayalım:
Karanlıkta akşam üzeri sokağa çıkan bir kimse sokak lambalarının sağladığı ışıktan
yararlanarak yolda yürüyebilir. Ya da sokak lambasının olmadığı bir yerde bulunuyor ise el
feneri kullanarak yolunu aydınlatabilir. Acaba yolun sokak lambası ya da el feneri ile
aydınlatılması arasında bir fark var mıdır? Konuyu biraz düşündüğümüzde el fenerinin
yalnızca sahibinin yolunu aydınlattığını söyleyebiliriz. Fenerin sahibi, bedelini ödeyerek onu
satın alan kişidir. Fenere sahip olan bu kişi, eğer isterse sokaktan geçmesi gereken ve ışığa
ihtiyaç duyan diğer kişileri, sahip olduğu feneri vermemek suretiyle ışıktan mahrum
bırakabilir yani onları bu malın faydasından dışlayabilir. Sokak lambalarının saçtığı ışık ise
bedeline katkı sağlasın veya sağlamasın herkesin kullanımına açıktır. Kimse sokak lambasını
kullanarak fayda sağlamaktan dışlanamaz. Sokak lambası ile el feneri arasındaki bir diğer
fark, kullanıcı sayısı ile elde edilen bireysel fayda arasındaki ilişkide ortaya çıkar. El
fenerinde, ikinci bireyin kullanımı birincinin faydasında azalmaya neden olur. Sokak
aydınlatmasından elde edilen bireysel fayda ise yoldan geçen sayısı artsa bile azalmaz (en
azından çok büyük bir kalabalıklaşma olmadığı sürece). İşte sokak aydınlatması, deniz feneri,
radyo-televizyon frekansları, yollar ve otobanlar, adalet, ulusal savunma ve kamu düzeni gibi
mallara kamusal mal denir.
Kamu malı teorisi ilk defa 1954 yılında Samuelson tarafından bir model olarak ortaya
konulmuş ve bu modelde, hangi malları kamu malı olarak sınıflandırabileceğimizi
belirleyecek olan kriterler tanımlanmıştır. Kamu mallarının sınıflandırılmasında iki temel
kriter bulunmaktadır. Bunlar;
i- Tüketimde rekabet olup olmaması,
ii-Tüketimden mahrum bırakmanın mümkün olup olmamasıdır.
Tüketimde rekabet olmaması ve bedel ödemeyenlerin tüketimden dışlanamaz olmaları
kamusal malların iki önemli özelliğidir. Ancak, bu grupta yer alan malların çok azı bu iki
özelliği birden taşır.
Kamusal mallar alanında düşülebilecek bir yanılgıya dikkat çekmek gerekir. Kamusal
mallar, devletin sunduğu mal ve hizmetler anlamına gelmez. Devletler, ülkeden ülkeye
değişmekle beraber kamusal mal özelliği taşımayan malları da üretirler. Örneğin, devlet
tiyatroları yanında özel tiyatrolar da vardır. Devletin sunduğu bu kültürel hizmet, kamusal mal
olduğundan değil, ileride göreceğimiz başka nedenlerle, özel kesim dışında devlet tarafından
da üretilir ve halka sunulur. Bu tür mallar, daha sonra açıklayacağımız erdemli mallar
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grubunda yer aldığından devlet bu alanda rol üstlenmektedir. Ülkemizde de devlet, yakın bir
geçmişe kadar kumaş gibi birçok özel malı Sümerbank aracılığıyla üretmekteydi. Devletin bir
yandan çeşitli gerekçelerle özel mal ürettiğinden söz ettik ancak diğer yandan kamusal malları
da sadece devlet üretmez. Kamusal mal özelliklerinden bazılarına sahip olmasına rağmen özel
sektör tarafından üretilen mal ve hizmetler de bulunmaktadır.
O hâlde malların sunumu ile üretimi arasında bir ayrıma gidilmesi bu noktada önem
kazanmaktadır. Özel mallar, genellikle özel firmalar veya kamu teşebbüsleri (tren seferleri, su
ve kanalizasyon hizmetleri gibi) tarafından üretilerek tüketicilere satılır. Kamusal mallar ise,
askerî araç, silah ve teçhizatta olduğu gibi özel sektör tarafından üretilip devlete satılabileceği
gibi, doğrudan devlet tarafından da üretilebilir. Kamusal malların sunumu, söz konusu
malların devlet tarafından bütçe yoluyla finanse edildiği ve bedelsiz bir şekilde tüketicilere
sunulduğu anlamına gelir. Kamusal malların nasıl üretildiğinin bir önemi yoktur. Kısaca ifade
etmemiz gerekirse, bir malı kamusal ya da özel mal olarak belirleyen temel kriter üreticisinin
özel sektör mü yoksa kamu sektörü mü olduğu değildir. Özel sektör veya devlet tarafından
üretilse bile miktarı ve bileşimi siyasal karar alma mekanizmasınca belirlenen ve
kullanıcısına/tüketicisine bedava sunulan belli özelliklere sahip olan mallar kamusal mallar
olarak ifade edilir.
Yukarıda bahsettiğimiz, tüketimden mahrum bırakmanın mümkün olup olmaması ve
tüketimde rekabetin olup olmaması kriterleri, mal ve hizmetleri sınıflandırırken
kullanacağımız temel kriterlerdir. Bu kriterlere kısaca açıklık getirelim.

4.1.1. Tüketimden Mahrum Bırakılamaz Olma
Bu özellik, bir malın bedelini ödemek istemeyen kişinin, o malın tüketiminden
alıkonulup konulamayacağına ilişkindir. Bir malın özel piyasada üretilebilmesinin temel
koşulu, bedelini ödemek istemeyenlerin söz konusu malı tüketmekten alıkonulabilmeleridir.
Ancak, kamu malları bir bütün olarak topluma sunuldukları için ve bir kez
sunulduktan sonra, eşit fayda sağlamasalar bile, herkes tarafından eşit olarak tüketildikleri
için, bedel ödemeyenler o malı tüketmekten dışlanamaz. Klasik iktisadi düşünce çerçevesinde
ele alındığında, rasyonel hiçbir birey bedel ödemeye istekli olmaz. Bu durumda, söz konusu
mal doğal olarak piyasa şartlarında üretilemez. Yukarıda verdiğimiz sokak lambası örneği bu
durumu çok güzel açıklar. Sokak lambası bir kere sunulduğunda bundan herkes az ya da çok
düzeyde fayda sağlayacaktır. Özel sektör bu malı üretmek istemez, çünkü, bu hizmet için
fiyatlandırma yapılamaz, bunun nedeni, bedel ödemeyenlerin tüketimden alıkonulamıyor
olmasıdır. Görüldüğü gibi tüketimden dışlanamama özelliği bedavacılık problemini
beraberinde getirmektedir.

4.1.2. Tüketimde Rekabetin Olmaması
Herhangi bir malın tüketimde rekabet olmaması, söz konusu malı kullanan kişinin
tüketimi sonucu elde ettiği faydanın, ikinci bir kişinin elde ettiği faydadan bağımsız olması,
bir diğer ifade ile ikinci kişinin faydasını azaltmamasıdır. Özel mallarda, tüketimde rekabet
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özelliği kesin olarak vardır. Eğer bir elmayı bir kişi tüketiyorsa aynı elmayı ikinci kişi
tüketemez. Kamu mallarında ise en azından belirli bir kapasite noktasına kadar bir kişinin
faydası ikinci bir kişinin faydasını azaltmaz. Eğer kapasite sınırı var ise, ancak bu kapasite
noktasından sonra, ilave bir kişinin hizmet kullanımı daha önceki kullanıcıların faydasını
azaltır. Bu durumda yapılması gereken ya kapasite noktasından sonra fiyatlandırma yaparak
talebi düşürmek ya da kapasiteyi artırmaktır. Bu bilgiler ışığı altında çeşitli mal ve hizmetleri
ele alalım:

4.2. Çeşitli Mal Türleri ve Devletin Müdahalesi
4.2.1. Tam Kamusal Mallar
Tam kamusal mallar, ‘tüketimden mahrum bırakılamama’ ve ‘tüketimde rekabet
olmaması’ kriterlerinin her ikisini birden taşıyan mallardır. Bir diğer ifade ile, bir malın ya da
hizmetin tüketiminde rekabet yoksa ve malın tüketmekten kimse mahrum bırakılamıyor ise bu
mal veya hizmete tam kamusal mal denilir. Kolektif ya da sosyal mal olarak da adlandırılan
tam kamusal malların temel özellikleri şunlardır:

4.2.1.1. Fayda Bölünmezliği ve Pazarlanamama
Tam kamusal mallar, özel mallar gibi bölünemez ve piyasada pazarlanamazlar.
Pazarlanamama özelliği, faydalarının bölünemez olmasının doğal bir sonucudur.
Pazarlanamayan bir mal ya da hizmete özel maldakine benzer türden talep doğmaz. Talep
doğmayınca da fiyat teşekkül etmez. Bu durumda, talebi ve dolayısıyla fiyatı belli olmayan
bir mal ya da hizmeti, kâr dürtüsü ile çalışan firmaların üretmesini beklemek piyasa
ekonomisinin felsefesine aykırı düşer. Çünkü, talebi belli olmayan bir mal ya da hizmete
firmalar hangi miktarda kaynak tahsis edeceklerdir? Piyasa ekonomisinin üretici birimlerini
oluşturan firmaların elinde bu hususta hiçbir gösterge mevcut değildir. Ayrıca, bölünüp
pazarlanamadığı için fiyatı belirlenemeyen mal ya da hizmet karşılığında bir bedel,
dolayısıyla kâr elde etmek mümkün olmaz. Bu durumda, ortak yaşamdan kaynaklanan
toplumsal nitelikli ihtiyaçlar, yukarıda açıklanan sebepler nedeniyle piyasa tarafından
üretilemeyecektir. Neticede ise, toplumsal mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketimine
ilişkin hususlarda devletin işin içine girmesi ve halkın ihtiyaçlarını karşılaması kaçınılmaz
olur.

4.2.1.2. Tüketimde Rakip Olmama
Yukarıda detaylarıyla belirtildiği gibi, tam kamusal malların en temel özelliği
tüketimde rekabetin olmamasıdır. Özel mallarda olduğunun aksine, tam kamusal malı tüketen
yani ondan fayda sağlayan bir kimse, aynı maldan toplumdaki diğer bireylerin de aynı oranda
faydalanmasına engel olmamaktadır. Sokak lambası örneğinde ifade edildiği gibi, sokak
lambasından yararlanarak yolda yürüyen bir kişinin faydası, aynı sokakta başkalarının da
yürümesi nedeniyle azalmaz. Yine ülkenin dış tehditlere karşı savunulması hizmetinden
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toplumdaki bazı kişilerin yararlanması, diğerlerinin de aynı şekilde yararlanmalarına bir engel
teşkil etmez.

4.2.1.3. Tüketimden Mahrum Bırakılamama
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi tam kamusal mallarda dışlama özelliği teknik olarak
mümkün değildir ya da mümkün olsa bile çok maliyetlidir. Söz konusu özellik, bu mal ve
hizmetlerin faydasının kolektif bir karaktere sahip olmasından kaynaklanır. Bu nedenle, bu tür
mal ve hizmetlerin bireylere sağladığı özel faydanın kolektif faydadan ayrıştırılarak ölçülmesi
ve dolayısıyla piyasa mekanizması ile sadece bedel ödeyenlere satılması mümkün olmaz.
Dışlanamazlık özelliğinin sonucu bedavacılıktır. Homoeconomicus prensibi gereğince
bireyler, hangi mal ve hizmetleri tüketeceklerine karar verirken, bunlar için harcayacakları
son liranın faydasını karşılaştırır, kısıtlı bütçeleri ile kendilerine en çok fayda sağlayacak mal
ve hizmet bileşimini tercih ederler. Rasyonel bir birey, herhangi bir maliyete katlanmadan bir
malı tüketebilirse faydasının yükseleceğini bilir. Bu çerçevede, mümkün olduğu takdirde, bir
malı bedava elde etmek ve kullanmak en çok tercih edilen seçenek olur. Bedavacılık imkânı
özel mallarda söz konusu değildir. Çünkü piyasa mantığı, bedelini ödemediğiniz takdirde, sizi
o malı kullanmaktan alıkoyacak bir mekanizmayla çalışmaktadır. Ancak tam kamusal malın
bir kez üretilmesi durumunda tüketimden kimsenin dışlanamaması yüzünden bedavacılık
imkânı doğar. Burada ödeme yapma, malın faydasını elde etmenin bir koşulu değildir.
Bedavacılık problemi literatürde, tutuklunun ikilemi adıyla anılan bir model
çerçervesinde açıklanmaktadır. Söz konusu modeli, iki komşunun kullandığı ortak bir mal
örneğine uyarlayarak konuya açıklık getirmeye çalışalım:
Serkan Bey ile Erdil Bey’in, aynı bahçe içerisinde, ikiz dubleks evde oturan iki komşu
olduklarını düşünelim. Ortak kullandıkları bahçe son derece bakımsız ve bundan her ikisi de
rahatsızlar. Belirli bir bedel karşılığında bahçenin elden geçirilmesi ve düzene sokulması
gerekiyor. Buradaki bahçe örneği, tam kamusal mal niteliği göstermektedir. Çünkü bir kez
yapıldıktan sonra, maliyetine katılmış olsalar da olmasalar da, bundan hem Serkan Bey hem
de Erdil Bey yararlanabilecek ve ayrıca birinin elde ettiği fayda diğerininkini azaltmayacaktır.
Homoeconomicus mantığı ile düşünüldüğünde burada her ikisinin de tercih edebileceği iki yol
vardır. Bahçe yapımının maliyetine katlanmak veya bedavacılık yapmak.
Tarafların hangi stratejiyi tercih ettiklerinde nasıl bir sonuçla karşılaşacaklarını sayısal
değerler yardımıyla görmeye çalışalım: Bahçenin yapılması durumunda her ikisinin de
1000’er birim fayda elde edeceğini ve bahçenin toplam maliyetinin 1400 birim olduğunu
düşünelim. Eğer maliyeti paylaşırlarsa her biri 300’er birim fayda elde edecektir
(1400:2=700; 1000-700=300). Eğer taraflardan biri bedavacılık yapar ve bütün maliyeti karşı
taraf üstlenirse bedavacılık yapan 1000 birim fayda elde ederken maliyetine katlanan 400
birim zararla karşı karşıya kalacaktır. Eğer her ikisi de, maliyete karşı taraf katlandığında
kendisinin bu hizmeti kullanmaktan nasılsa alıkonulamayacağını düşünerek hareket eder ve
bedavacılık stratejisini seçerse bu durumda bahçe yapılmayacaktır. Ortada taraflar açısından
ne fayda ne de zarar söz konusu olacaktır.
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Erdil Bey
Maliyete katılmak Bedavacılık

Serkan Bey

Maliyete katılmak 300, 300

-400, 1000

Bedavacılık

0,0

1000, -400

Tablo: Tutuklunun İkilemi Modeli ve Tam Kamusal Mallar
Böyle bir tablo karşısında, toplumdaki tüm rasyonel bireyler açısından hâkim strateji
bedavacılık olacaktır. Bu iki kişilik örneği toplumsal zemine taşıdığımızda ortaya çıkacak
olan sonuç, tam kamusal nitelikteki birtakım mal va hizmetlerin, bedavacılık eğilimi
karşısında üretilememesi ve neticede bu türdeki gereksinimlerin karşılanamaması olacaktır. O
hâlde burada devlet, söz konusu mal ve hizmetlerin üretilmesi konusunda inisiyatifi ele
alacaktır.

4.2.1.4. Üretim Hacminin Büyüklüğü
Tam kamusal mal ve hizmetlerin dikkat çeken özelliklerinden biri de, bunların
genellikle piyasa tarafından karşılanamayacak ölçüde büyük üretim hacminde olmalarıdır.
Burada verilebilecek en iyi örnek, millî savunma hizmetidir. Diğer tüm şartlar sağlanabilse
bile, piyasadaki üretici birimler, böylesine büyük miktarda üretim gerektiren bir hizmeti
sunma bakımından yeterli finansal imkânlara sahip değillerdir.

4.2.1.5. Kamusal Finansman
Tam kamusal mal ve hizmetlerin faydaları bireysel bazda bölünemediğine ve
ölçülemediğine göre bunların maliyetlerinin karşılanmasında gönüllü finansman yerine
kamusal/zorunlu finansmana başvurmak gerekir. Devletin hâkimiyet hakkına dayalı olarak
topladığı vergiler, kamusal finansman kaynaklarının başında gelmektedir. Piyasa şartlarına
bırakıldığında, gönüllü finansman yöntemi ile bu mal ve hizmetler üretilemeyeceğinden söz
konusu ihtiyaçların devletin önderliğinde zorunlu finansman yöntemi ile karşılanması
kaçınılmaz hâle gelmektedir.
Son olarak şunu da belirtmemiz gerekir ki teknolojik gelişmelere bağlı olarak tam
kamusal malların özellikleri de zamanla değişebilmekte, önceleri mutlak olarak bu sınıfta yer
alan bazı mal ve hizmetler zamanla tam kamusal mal olma niteliğini kaybetmektedir.
Teknolojik gelişmeler sonucunda özellikle dışlanmazlık özelliği, bazı mal ve hizmetler için
ortadan kalkabilmektedir. Örneğin, deniz feneri önceleri tam kamusal malın tüm özelliklerini
bünyesinde barındırırken, gemilerin bu hizmetten yararlanmak için para ödemelerini
gerektiren bir lazer okuma sisteminin geliştirilmesi sonucunda, bu sisteme sahip olan
ülkelerde tam kamusal mal olma özelliğini yitirmiştir.
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4.2.2.Yarı Kamusal Mallar
Bazı mal ve hizmetler, hem kamusal mal ve hizmetlerin hem de özel mal ve
hizmetlerin bazı özelliklerini bir arada taşırlar. Yarı kamusal mallar olarak adlandırdığımız bu
mal ve hizmetler aslında temel özellikleri itibarıyla özel mal grubundadırlar ve piyasa
tarafından rahatlıkla üretilip sunulabilirler ve de sunulmaktadırlar. Ancak söz konusu mal ve
hizmetlerin öyle bazı özellikleri vardır ki üretimini piyasa yanında devletin de üstlenmesi
kaçınılmazdır. Eğitim ve sağlık hizmetleri bu alanda verilebilecek en güzel örneklerdir.
Piyasada üretilen mal ve hizmetlerden bir kısmının marjinal özel faydasının yanı sıra
bir de marjinal sosyal faydası bulunur. Marjinal özel fayda, mal ve hizmeti satın alan
kimsenin o mal ve hizmetin nihaî ünitesinden sağladığı faydayı, marjinal sosyal fayda ise o
mal ve hizmetin topluma taşan bir faydası olması hâlinde, topluma sağladığı bu faydayı ifade
eder. Eğitim ve sağlık hizmetleri açısından değerlendirdiğimizde bilindiği gibi eğitim
hizmetleri ilk bakışta sadece o hizmetten yararlanan bireye fayda sağlamış gibi görünür.
Örneğin, yüksek öğrenim kuramlarında okuyan bir kimse bu hizmetten yararlanmış,
okuyamayan kimse ise yararlanamamıştır. Bu suretle hizmetten yararlanan kimse özel bir
fayda sağlamıştır. Çünkü, yeteneklerinin artması sonucu gelirini yükseltme imkânına sahip
olmuştur. Ancak unutmamak gerekir ki, toplum içinde eğitilmiş insanların artması, eğitilene
sağladığı özel faydanın yanı sıra topluma da sosyal bir fayda sağlar. Çünkü bir ülkenin
iktisadi, sosyal, politik ve ekonomik bütün problemlerinin çözümünde eğitilmiş iş gücü
hacminin büyük bir etkisi vardır. Sağlık hizmetleri açısından da durum aynıdır. Tedavi edici
sağlık hizmetlerinden yararlanan bir kimse hiç kuşkusuz özel bir fayda sağlamıştır. Fakat
toplum içinde sağlıklı kimselerin artması, topluma da sosyal bir fayda sağlar. Bu gibi
kimselerin daha sağlıklı duruma gelmeleri, emeğin bir üretim faktörü olması nedeniyle, en
azından üretimin artmasına ve maliyetlerin düşmesine sebep olur. Koruyucu sağlık
hizmetlerinde ise kamusal nitelik çok daha belirgin ve ağırlıklıdır. Şu hâlde, bu tür malların
tüketimi sonucu doğan fayda onu tüketen kimsenin dışına taşar. Bütün bu örneklerde malın
tüketilmesi neticesinde elde edilen toplam fayda, özel faydanın yanı sıra topluma yayılan
faydayı da içerir.
Görülüyor ki eğitim ve sağlık gibi hizmetlerden elde edilen faydanın bir kısmı özel
fayda sağlaması sebebiyle pazarlanabilir, diğer bir kısmı ise (topluma yayılan kısım)
pazarlanamaz niteliktedir. Bu tür hizmetlerin yarattıkları özel faydadan ayn olarak bazı
gruplara ve topluma sağladıkları pazarlanamaz nitelikteki faydalara dışsal faydalar adı verilir.
Mal ya da hizmeti üretmek konusunda karar alan üretici birimleri, bu hususta sadece
pazarlayabilecekleri özel faydayı dikkate alarak hareket ederler. Diğer bir deyişle kaynak
tahsisini sadece pazarlayabilecekleri faydaya göre ayarlayıp sosyal faydayı gözardı ederler.
Zira tüketicinin ödemeye razı olacağı fiyat kendisinin elde ettiği özel faydanın karşılığıdır. Bu
durumda elbette ki o mal ve hizmetin üretimine toplum açısından optimum kaynak tahsisi
mümkün olmaz. Çünkü, karar birimi olan firma, kendi iradesi dışında meydana gelen ve istese
dahi önlemesi mümkün olmayan dış faydaları pazarlayamayacaktır. Bu nedenle, söz konusu
nitelikteki mal ve hizmetler bakımından piyasanın gerçekleştireceği üretim düzeyi toplumsal
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optimumun altında kalır. Dolayısıyla bu nitelikteki mal ve hizmetler de toplumsal refahı
maksimum kılmak amacıyla özel kesim yanında, kamu kesiminde de üretilir.

4.2.3. Erdemli Mallar / Yararlı Özel Mallar
Devletin müdahale ettiği bir diğer mal grubu erdemli mallardır. Erdemli mal
denildiğinde, halkın sağlığı açısından gerekli olduğu hâlde, yeterli bilgi ve eğitim düzeyi
olmadığı için talebi yetersiz olan mal ve hizmetleri akla gelmektedir. Çocukların
aşılanmasının zorunlu kılınması, ya da okullarda bedava süt dağıtılması erdemli mallara örnek
olarak verilebilir. Bu mallarda devletin zorlayıcı olmasının nedeni, bireylerin, gerek bilgi
yoksunluğundan gerekse gelir yetersizliğinden dolayı gerekli talebi oluşturamamalarıdır.
Örneğimizde yer alan aşı ve süt, özel mal grubuna girmektedir ve bunları piyasa sunabilir;
ancak piyasa sunumu yanında devletin de bu malları sunması ya da talebini finanse etmesi,
özellikle kalkınma aşamasındaki ülkelerde son derece gereklidir. Özellikle az gelişmiş
ülkelerde, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yüksek yoksulluk seviyesi göz önüne alındığında
devletin bu alandaki müdahalesi büyük önem taşır.

4.2.4. Zararlı Özel Mallar
Devlet yukarıda bahsettiğimiz birtakım mal ve hizmetlerin zaman zaman üretim
sürecine dahil olmak, zaman zaman da finansmanını sağlamak suretiyle söz konusu malların
kullanımını teşvik ederken bazen de tersi yönde hareket eder. Tüketimi ve üretimi toplum
sağlığı açısından zararlı sayıldığı için bazı mal ve hizmetlerin sunumu devlet tarafından
kontrol edilir. Sigara ve alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı vb. maddeleri bu grupta
ele alabiliriz. Toplum için zararlı özel malların üretiminde devlet düzenleyici rol üstlenebilir,
özel kişi ve kuruluşların faaliyetlerini yasalar çerçevesinde kontrol eder. Bazen de bu tür
malların üretimi devlet tarafından üstlenilir. Devletin alkollü içeceklerin üretimini kendi
tekeline alıp, bunların satış fiyatını maliyetinin çok üzerinde saptayarak tüketimlerini dolaylı
yoldan kısmaya çalışması en yaygın uygulamalardandır.

4.2.5. Ortak Kullanım Malları
Ele almamız gereken mal türlerinden biri de ortak kullanım mallarıdır. Söz konusu
mallar, mülkiyeti kamuda olan ve birçok kişinin ortak kullandığı tüketim mallarıdır.
Tüketimde rekabet söz konusudur, bir kişinin bu malı yüksek miktarda tüketmesi, diğerlerinin
tüketimini, dolayısıyla refahını azaltır. Ancak diğer yandan, bedel ödemeyenlerin tüketimden
mahrum bırakılamaması, bu malları yarı kamusal mal grubuna sokar. Ortak mallarda bireyler,
malın sınırsız kullanım hakkına sahiptirler. Örneğin bir mera, o yörede hayvancılık yapan bir
grup hane halkının ortak kullanımına tamamen açıktır. Hiçbir tedbir alınmadığında, bazı
bireylerin bencil davranışları, diğerlerinin tüketimini azaltabilir. Ortak malların aşırı
kullanımının yol açtığı bu sonuç ortakların trajedisi olarak adlandırılmaktadır. Bu durum
piyasa başarısızlığına yol açar ve devlet müdahalesini gerektirir. Devlet, düzenleme ve
denetleme faaliyetleri ile kaynakların toplumsal açıdan etkin olmayan kullanımını
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engellemeye çalışır. Örneğin, devlet tarafından belirli dönemlerde getirilen avlanma yasağı bu
amaca yönelik düzenlemelerdendir.

4.2.6. Küresel Kamusal Mallar
Buraya kadar ele aldığımız mallar, faydası ülke sınırları içinde yayılan kamusal mallar
şeklinde idi. Ancak günümüzde, bazı kamusal malların ülke sınırlarını aşan dışsallıklarının
olduğu hususu üzerinde durulmaktadır. Birtakım kamusal faaliyetlerin etki alanının ulus
sınırlarını aşmasından hareketle, 1999 yılında Birleşmiş Milletler bünyesindeki bir çalışma
grubu, küresel kamusal mal kavramını ortaya atmıştır.
Küresel kamusal malların dışsal fayda ya da maliyetleri sınır ötesi alanlara taşar.
Günümüzde kamu ekonomisinin alanına giren ve devletin ekonomiye müdahalesinin
ekonomik gerekçesini oluşturan sağlık, eğitim, çevre ve güvenlik gibi bir çok hizmetin etkileri
belirli bir bölge ile sınırlı kalmamakta, bütün dünyaya yayılmaktadır. Aynı zamanda, söz
konusu malların etkileri nesiller arasında da yayılmakta ve dolayısıyla gelecek nesiller de bu
fayda ve maliyetlerden etkilenmektedir. Bu mallar çoğunlukla küresel kamusal zararlar olarak
ortaya çıkarlar; küresel ısınma/soğuma, iklim değişiklikleri, asit yağmurları, yanardağın lav
külleri, uluslararası terörizm, küresel yoksulluk bu alanda verilebilecek örneklerdir.
Küresel kamusal mallar alanında tüm dünyanın dikkatini çekmek, kural koymak, bu
kuralların uygulanışının takibini yapmak ve finansman sağlamak gibi hususlarda, başta
Birleşmiş Milletler Örgütü olmak üzere, çeşitli uluslararası kuruluşların rol oynadığı
görülmektedir. Örneğin, bulaşıcı hastalıkların yetersiz beslenme ve kötü çevre koşulları gibi
faktörler nedeniyle tetiklenerek artması ve sınırlar ötesine yayılarak tüm dünya ülkeleri
açısından tehdit oluşturması neticesinde, Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası örgütler
devreye girmekte ve kalkınma yardımları aracılığıyla tedbirler alınmaya çalışılmaktadır.
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Uygulamalar


Devlet tiyatroları bir kamusal mal olarak nitelendirilebilir mi? Araştırınız.
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Uygulama Soruları

Küresel kamusal mallar alanında uluslararası kuruluşların önderliği büyük
önem taşır. Neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, devletin ekonomik gerekçelerinden birincisi olan kamusal mallar konusu
ele alınmıştır. Kamusal malların temel özellikleri ve türleri detaylı bir biçimde incelenmiş ve
küresel düzeyde ortaya çıkan kamusal nitelikli mallara yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Bir malın
açıklamaktadır?

tüketiminde

rekabet

olmamasını

aşağıdakilerden

hangisi

a) Tüketimden mutlak fayda sağlanması
b) Tüketimden herkesin eşit derecede fayda sağlaması
c) Bireyin tüketimi sonucu elde ettiği faydanın ikinci bireyin faydasını azaltmaması
d) Bir bireyin tüketiminin diğer bireyin tüketimini azaltması
2) Aşağıdakilerden hangisi tam kamusal malların özellikleri arasında yer almaz?
a) Tüketimde rekabetin olmaması
b) Bedel ödemek istemeyenlerin tüketimden mahrum bırakılamaması
c) Gönüllü finansman yönteminin uygulanabilir olması
d) Fiyatlandırılamama
3) Halkın sağlığı açısından gerekli olduğu hâlde, yeterli bilgi ve eğitim düzeyi
olmadığı için talebi yeterli ölçüde oluşamayan ve bu nedenle devlet müdahalesi
gerektiren mallara ne ad verilir?
a) Ortak kullanım malları
b) Yarı kamusal mallar
c) Kulüp malları
d) Erdemli mallar
4) Aşağıdakilerden hangisi küresel kamusal mal örneklerinden değildir?
a) Asit yağmurları
b) İklim değişiklikleri
c) Orman yangınları
d) Uluslararası terörizm
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5) Tüketimde rekabetin olduğu ancak bedel ödemeyenlerin tüketimden mahrum
bırakılamadıkları mal türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yarı kamusal mallar
b) Tam kamusal mallar
c) Erdemli mallar
d) Ortak kullanım malları
6) Yarı kamusal mallar piyasa ekonomisinde üretilebilmekte iken devletin bu tür
mal ve hizmetlerin üretimine iştirak etmesinin gerekçesi nedir?
7) Ortakların trajedisi ne demektir, hangi durumda ortaya çıkar, sonuçları
nelerdir?
8) Tam kamusal malların finansmanı nasıl sağlanır?
9) Erdemli mallar, bir yarı kamusal mal türüdür. (Doğru/Yanlış); çünkü...
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
10)
Tam kamusal mallar alanında ortaya çıkan bedavacılık eğilimi, söz konusu
malları devletin üretmesinin en temel gerekçelerindendir. (Doğru/Yanlış); çünkü...
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) d, 4) c, 5) d
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5. DIŞSALLIKLAR VE DİĞER PİYASA AKSAKLIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Dışsallıklar
5.1.1.

Devletin Dışsallıklara Müdahale Araç ve Yöntemleri

5.1.1.1. Dışsal Maliyetlerin içselleştirilmesinde Pigou Vergisi
5.1.1.2. Dışsallıklarla Mücadelede Piyasa Dışı Diğer Çözüm Yöntemleri
5.1.1.3. Dışsallıklara Piyasa Çözümü: Coase Teoremi
5.2. Doğal Tekeller
5.3. Eksik Piyasalar ve Asimetrik Bilgi Sorunu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Asimetrik bilgi ne demektir? Neden devlet müdahalesini gerektirir?
2- Dışsallık ne demektir? Türleri nelerdir?
3- Negatif dışsallıklarla mücadelede en etkin yöntem hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Piyasa
aksaklıklarından
dışsallıkların
temel
özelliklerinin ve türlerinin
kavranması.
Devletin
negatif
dışsallıklarla
mücadelede
başvurabileceği
araçların
ortaya konması.
Tekel ve doğal tekel
arasındaki
farkın
belirlenmesi.
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Anahtar Kavramlar

Eksik piyasa: Arz maliyeti, kişilerin ödemeye razı oldukları tutardan daha düşük
olmasına rağmen piyasa ekonomisi, bir mal veya hizmeti sağlamada başarısız ise eksik
piyasaların varlığından söz edilir.
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Giriş
En çok karşılaşılan piyasa aksaklıklarından biri de dışsallıklardır. Negatif veya pozitif
yönde olabilen dışsallıklar, piyasada optimum olmayan bir üretim düzeyinin doğmasına yol
açar. Bu da doğal olarak, kıt kaynakların etkin olmayan kullanımı anlamı gelmektedir.
Devletin negatif dışsallıklar durumunda, fiili üretim miktarını optimum düzeye indirecek;
pozitif dışsallıklar durumunda ise üretim miktarını optimum düzeye çıkarak müdahalelerde
bulunması gerekir. Negatif dışsallıklarla mücadelede piyasa içi ve piyasa dışı çözüm
arayışlarına gidilmektedir.
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5.1. Dışsallıklar
Piyasada rol alan iktisadi birimlerin, üretim veya tüketim kararlarının toplumdaki
diğer bireylerin refahlarını olumlu veya olumsuz yönde etkilemesi, toplum hâlinde yaşamanın
kaçınılmaz sonuçlarından biridir. Bu anlamda dışsallıklar, toplum hâlinde yaşamın temel
unsurlarındandır. İktisadi süreçte çok sayıda dışsallık meydana gelir. Bir diğer ifade ile, diğer
piyasa oyuncularının herhangi üretim, tüketim ya da dağıtıma ilişkin aldıkları kararlar,
konuyla hiç ilgisi olmayan üçüncü kişilerin de refahını pozitif ya da negatif yönde etkiler ve
devlet müdahalesinin temel gerekçelerinden birini oluşturur.
Günlük yaşamda karşı karşıya kaldığımız çok sayıda dışsal fayda ve zarar örneği
bulunmaktadır. Örneğin kapalı bir ortamda içilen sigaranın, söz konusu mekânda bulunan
diğer kişilere verdiği zarar, negatif dışsallık durumunu ifade eder. Sigarayı tüketen kişi, sigara
paketine ödediği para ile bunun maliyetine katlandığını düşünmektedir ancak burada
toplumun katlandığı maliyet dikkate alınmamıştır. Toplumun katlandığı refah kaybı, maliyetin
fiyatlara dâhil edilemeyen kısmını oluşturmaktadır.
Evimizin, güllerle donatılmış bakımlı bir bahçeye bakması hepimize keyif verir.
Bahçesine gül diken komşumuz, gül fidanlarını satın almak suretiyle bu zevkinin bedelini
ödemiş, bir maliyete katlanmıştır. Ancak durum bizler için farklıdır. Çünkü hiç maliyete
katlanmadan güllerin kokusundan ve güzelliğinden faydalanmaktayızdır. Bu örnekte ise
öncekinin tersine çevreye yayılan pozitif bir dışsallık söz konusudur.
Şehre yakın bir havaalanı, zehirli atıklarını fabrikanın yanından geçen dereye bırakan
bir boya fabrikası ya da tam tersi olarak çevreye fayda sağlayan bir işletme gibi, toplumların
karşı karşıya olduğu birçok dışsallık örneği bulunmaktadır. Devletin bu alana müdahale
nedeni, kısaca bunların piyasa tarafından fiyatlandırılamaması şeklinde özetlenebilir.
Dışsallıkların önemli bir özelliği, faydaların veya maliyetlerin, herhangi bir mal veya hizmetin
piyasada oluşan fiyatı içerisinde kapsanmıyor olmasıdır. Bunun nedeni, söz konusu faydaların
özel fayda olmayıp topluma yayılmasıdır. Aynı şekilde bir malı üretmenin, firmanın özel
maliyeti yanında topluma yayılan bir maliyeti daha varsa dışsallık durumu ortaya çıkar.
Birinci duruma pozitif dışsallık, ikinci duruma negatif dışsallık adı verilir. Her iki durumda
da topluma yayılan fayda ya da maliyet bir tür kamu malı niteliğinde olduğu için piyasada
oluşacak olan fiyat, bu fayda ve maliyetleri kapsamaz ve pareto optimallik koşullarından
“marjinal maliyet-fiyat eşitliği” kuralını zedelediği için piyasa üretim düzeyi, negatif dışsallık
durumunda toplumsal optimumun üzerinde, pozitif dışsallık durumunda ise toplumsal
optimumun altında oluşur.
Pozitif dışsallık veya dışsal fayda, bir mal veya hizmetin kullanımında özel faydanın
yanında bir de topluma yayılan fayda olduğu anlamına gelmektedir. Topluma yayılan bu
dışsal fayda, kamusal mallarda olduğu gibi fiyatlandırılamamaktadır. O hâlde, pozitif
dışsallıkların varlığında, malın fiyatı ve dolayısıyla üretim miktarı, tüm faydaları dikkate alan,
diğer bir deyişle toplumsal optimum sağlayan düzeylerde değildir. Eğer, özel ve
toplumsal/dışsal tüm faydalar dikkate alınmış olsaydı, üretim miktarının daha yüksek olması
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gerekirdi. Çünkü özel talebe ilave olarak, bir de topluma yayılan dışsal fayda söz konusudur.
Öyleyse toplumsal faydaların olduğu durumlarda piyasa üretim miktarı, toplumsal optimumu
sağlayan üretim miktarından daha düşük olacaktır. Bu durumu şu şekilde ifade edebiliriz:
Marjinal Özel Fayda + Marjinal Dışsal Fayda = Marjinal Toplumsal Fayda
Pozitif dışsallıklar durumunda devlet, üretim miktarını optimum düzeye çekmek için
sübvansiyonlardan yararlanabilmektedir.
Negatif dışsallıklar durumunda ise firma maliyetleri içinde içselleştirilmeyen bazı
maliyetler söz konusudur. Çünkü bu maliyetler emek, sermaye ve girdi maliyetleri gibi olağan
üretim maliyetleri değildir. Firma bu sayılan maliyetleri zorunlu olarak içselleştirir, çünkü
bunlar için fiyat ödemek zorundadır. Bunun yanında firmanın üretim faaliyetleri sonucunda
diğer firmalara veya tüm topluma yayılan maliyetler vardır ki firma, bir zorunluluk olmadığı
sürece bunları içselleştirme yoluna gitmez. Bu zorunluluk, devletin ya vergi, standart koyma,
yasaklama gibi bazı araçları kullanması ya da sadece mülkiyet haklarını belirleyerek tarafların
(dışsallık yaratan ve dışsallıktan etkilenen) aralarında pazarlık yapmalarını sağlaması
anlamına gelmektedir.
Negatif dışsallıkların kendisini en çok gösterdiği alan çevre ile ilgili alandır.
Sanayileşme ile birlikte, fabrikaların çevreye yaydıkları atıklar ve zararlı gazlar, giderek
çevremizi ve bütün yerküreyi daha zor yaşanır bir hâle getirmektedir. Bu atıklar sadece havayı
değil, toprakları, yer altı sularını, ırmakları, denizleri ve hatta okyanusları kirletmekte ve
buralardaki canlıların yaşamını tehdit etmektedir. Bunun yanında, bazı endüstriyel gaz
emisyonları atmosferin dünyayı Güneş’in zararlı etkilerinden koruyan tabakalarına zarar
vermekte ve bir tür sera etkisi yaparak küresel ısınmaya neden olmaktadırlar.
Negatif dışsallık durumunda, piyasa fiyatı bütün maliyetleri içermez. Bedeli ödenen
marjinal özel maliyetlerin yanında, bir de topluma yayılan dışsal maliyetler vardır. Firmalar
üretim miktarlarını marjinal özel maliyetlerini dikkate alarak belirleyecekleri için toplumsal
maliyetlerin olduğu durumda, piyasa üretim miktarı, toplumsal optimumu sağlayan üretim
kaçınılmaz olarak daha yüksek olacaktır. O hâlde, devlet yine burada devreye girmeli ve
üretim düzeyini optimuma çekmeye çalışmalıdır.
Marjinal Özel Maliyetler + Marjinal Dışsal Maliyetler = Marjinal Toplumsal
Maliyetler
Negatif dışsallıklarla
bulunmaktadır.

mücadelede

devletin

kullanabileceği

çeşitli

yöntemler
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5.1.1.Devletin Dışsallıklara Müdahale Araç ve Yöntemleri
5.1.1.1.Dışsal Maliyetlerin İçselleştirilmesinde Pigou Vergisi
Negatif dışsallıkların önlenmesinde, bu maliyetlere eşit bir vergi konulması hususu,
teorik düzeyde uzunca bir süre tartışılmış olan çözüm yöntemlerinden biridir. Bu vergi,
firmaların üretim miktarını belirlerken kullandığı marjinal özel maliyetleri gösteren piyasa arz
eğrisinin, marjinal sosyal maliyetleri de kapsamasını ve böylece üretim miktarının toplumsal
optimum düzeyinde oluşmasını sağlar. Bu toplumsal optimum üretim miktarı, piyasa üretim
miktarının altında oluşacaktır. Durumu şekil yardımı ile inceleyelim:

— * - _____________________ .__ , _____

0

3ı %

Miktar

Birim üretim miktarı başına konulan T kadar bir vergi, arz eğrisini sola doğru
kaydırmaktadır. Bu durumda üretim miktarı q0 dan q1 e düşmektedir. Devletin vergi hasılatı
HFBJ alanı kadar olacaktır. Üretim miktarının azalması sonucunda toplumsal açıdan net fayda
kazancı BGA kadardır. Söz konusu vergi hasılatı, dışsallıktan etkilenen kesimlerin zararlarını
tazmin etmek için kullanılırsa, anlamlı bir politika aracı olabilir. Böylece devlet, dışsallık
yayan kesimler ile dışsallıktan etkilenen kesimler arasında bir gelir transferi gerçekleştirme
imkânı yakalar.

5.1.1.2.Dışsallıklarla
Yöntemleri

Mücadelede

Piyasa

Dışı

Diğer

Çözüm

- Negatif dışsallıkların yasaklanması: Devlet dışsallık yaratan bir faaliyeti yasal
olarak engelleyebilir. Örneğin İngiltere’de gürültü kirliliği yaratan faaliyetler yasaklanmıştır.
Ancak, bu durum üretim azalmasının yaratacağı ekonomik maliyetler nedeniyle fazla uygulan
bir çözüm değildir.
- Kirlilik yaratan faaliyete ilişkin, firma düzeyinde düzenleyici önlemler almak:
Örneğin negatif dışsallık yayan bir firmanın kirliliği yok edici filtre ve arıtma cihazları
kullanmasını sağlayıcı yasal düzenlemeler getirmek.
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- Negatif dışsallığı içselleştirmek: Negatif dışsallığı yaratan firma ile dışsallıktan
etkilenen firmanın tek bir firma olarak birleştirilmesi. Örneğin İngiltere’de bir atık firması ile
bu atık firmasının kirlettiği nehirden arıtılmış su elde eden bir su firması arasında dışsal
maliyet yayma sorunu ortaya çıkmaktayken, bu iki firmanın birleşip tek bir firma hâline
gelmesiyle, söz konusu dışsal maliyet firmanın içsel maliyeti hâline gelmiştir.
- Pazarlanabilir Kirletme Hakları (Permiler): Negatif dışsallıkları azaltmada
uygulanan çözümlerden bir tanesi de, devletin işletmelere, belirli miktarda kirlilik yayma
hakkı veren permiler dağıtması ve bu permilerin piyasada alınıp satılarak, kirlilik yaratan
emisyonların kontrol altında tutulmasıdır. Bu sistemde, emisyonlarını kısan bir firma,
emisyon yayma hakkını, daha fazla üretim yapmak (kirletici emisyonlarını artırmak) isteyen
başka bir firmaya satabilmektedir. Böylece, hakların piyasa fiyatı, üretimi azaltmanın marjinal
maliyetinden yüksek olduğu sürece firmalar emisyon yayma haklarını satacaklardır. Bu
sistemin vergiler ya da cezalardan üstün tarafı, üretim sonucunda oluşacak kirlilik konusunda
belirsizlik olmaması, devletin ne kadar kirlilik yaratılacağına baştan kendisinin karar
vermesidir. Ancak, bu hakların firmalar arasında nasıl dağıtılacağı konusunda zorluklar
mevcuttur.

5.1.1.3.Dışsallıklara Piyasa Çözümü: Coase Teoremi
Piyasa çözümü, dışsallık yaratan ve dışsallıktan etkilenen tarafların karşılıklı
anlaşmaları ve mülkiyet haklarının dağılımına bağlı olarak bir tarafın diğer tarafa ‘tazminat’
ödemesi yoluyla dışsallığın ortadan kaldırılmasıdır. Dışsallık sorununa çözümün piyasa içinde
ortaya çıkması ve devletin mülkiyet haklarını belirlemek ve muamele maliyetlerini düşürmek
dışında herhangi bir rolü olmaması gerektiği Chicago ekolü iktisatçılarından Coase tarafından
önerilmiştir. Mülkiyet hakları ve işlem maliyetleri, Coase’un analizinde yer alan iki önemli
kavramdır.
Mülkiyet haklarının tanımlanması, ekonomideki kaynakların kimler tarafından ve nasıl
kullanılacağının yasalarla gösterilmesi demektir ki bunu yapacak olan devlettir.
Negatif dışsal ekonomilerin mevcudiyetinde, firmanın maliyetlerini gösteren arz eğrisi
topluma yayılan maliyetleri göstermediği için ortaya çıkan üretim düzeyi, bu maliyetlerin
içselleştirildiği durumda ortaya çıkacak olan üretim düzeyine göre daha yüksek olacaktır.
Devletin buradaki görevi, firmalara anlaşmaları için en uygun ortamı sağlamak/işlem
maliyetlerini minimum tutmak ve mülkiyet haklarını tanımlamaktır. Devlet bir kez mülkiyet
haklarını tanımladıktan sonra, piyasa mekanizması işlemeye başlayacak ve taraflar aralarında
anlaşma sağlayacaklardır. Eğer mülkiyet hakları, dışsallıktan etkilenen taraftan yana ise,
dışsallık yayan taraf, diğer tarafın kayıplarını telafi ederek üretimin kendisi açısından rasyonel
olan noktaya gelmesini sağlayacaktır.
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5.2. Doğal Tekeller
Kamu ekonomisi alanında üretilen bir çok mal ve hizmet için azalan maliyet koşulları
geçerli olmaktadır. Gerçekten, kamu ekonomik kuruluşları genellikle bu koşullar altında mal
ve hizmet üretirler. Azalan maliyet koşullarının geçerli olduğu durum söz konusu olduğunda,
üretim miktarı arttıkça birim başına üretim maliyeti giderek azalır. Bu nedenle, üretimin
belirli bir noktaya kadar arttırılmasında, kaynakların etkin kullanımı açısından büyük fayda
vardır. Telefon, posta, elektrik, su ve doğal gaz gibi endüstriler doğal tekel özelliği taşıyan, bir
diğer ifade ile azalan maliyetlerle çalışan endüstrilerdir. Doğal tekeller aslında, tüketimden
mahrum bırakma ve faydada rekabet özelliklerine sahip olan özel mal ve hizmet üretmektirler.
Yani söz konusu malların bedelini ödemek istemeyenleri tüketim dışında bırakmak teknik
olarak mümkündür ve de çok kolaydır. Ancak bu malların üretimindeki ve maliyetlerindeki
birtakım özellikler, bunların rekabetçi piyasalar yerine devlet tarafından üretilmesini
gerektirir.
Doğal tekel niteliğindeki mal ve hizmetlerde üretim miktarı arttıkça, birim başına
üretim maliyeti azalır. Bunun nedeni, marjinal maliyet eğrisinin üretim artışına bağlı olarak
giderek düşmekte olmasıdır. Marjinal maliyet eğrisinin üretim arttıkça giderek düşmesi ise
ortalama maliyet eğrisinin de, üretim artışına bağlı olarak düşmesine yol açar. Çünkü,
ortalama maliyet eğrisinin biçimi, marjinal maliyet eğrisi tarafından belirlenir. Şöyle ki,
marjinal maliyet eğrisi ortalama maliyet eğrisini minimum olduğu noktada kesmektedir. Bu
ilişkilere bağlı olarak, azalan maliyet koşulları altında, marjinal maliyet eğrisi ile ortalama
maliyet eğrisinin kesim noktası, talep eğrisinin dışında ya da üstünde bir yerdedir. Bu
nedenle, kamu ekonomisi amaçlarına uygun üretim miktarı ve fiyat düzeyi monopolden farklı
bir biçimde saptanmaktadır.
Şekilde de görüldüğü gibi, azalan maliyet koşullarının varlığı, doğal tekel durumunun
kabul edilmesi için haklı bir neden olmaktadır. Şöyle ki, marjinal maliyet eğrisi (MC) ile
ortalama gelir (MR) ya da talep eğrisi (D)’nin kesim noktası, toplum kaynaklarının en etkin
kullanıldığı denge noktası olan (Es)’i göstermektedir. Gerçekten bu noktada kullanılan
kaynağın topluma olan marjinal maliyeti ile toplumun sağladığı faydayı gösteren marjinal
fayda birbirine eşit olmakta ve toplum refahı maksimize edilmektedir. Toplum refahının
maksimizasyonu ise, ölçek büyüklüğünün öngördüğü biçimde içsel ekonomilerden yararlanmaya olanak sağladığından, üretimin tek bir firma tarafından yapılmasını ya da doğal tekel
oluşturulmasını gerektirmektedir.
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Şekil 6
Azalan maliyet koşulları altında mal ve hizmet üreten bir kamu kuruluşu, (Es) denge
noktasının belirlediği biçimde, kamu ekonomisinin amaçlarını kendiliğinden gerçekleştirir.
Buna karşın, azalan maliyet koşullarının geçerli olduğu bir durumda, söz konusu mal ve
hizmet monopolcü bir firma tarafından üretildiği zaman ise üretim miktarı, (E) denge
noktasının belirlediği gibi (q)’ya düşerken fiyat düzeyi (p)’ye yükselmektedir. Bu durumda
ise, kamu ekonomisinin amaçlarından aşağıda belirtilen sapma durumları ortaya çıkmaktadır.
1- Fiyatın (p)’ye yükselmesi ve üretim miktarının (q)’ya düşürülmesi sonucu,
tüketicilerin mal ve hizmet tüketebilme olanakları (qqs) kadar azalmaktadır. Bu nedenle
monopolcü firma sadece gelir düzeyi yeterli olduğu için (p) fiyatını ödeyebilecek tüketiciler
için mal ve hizmet üretecektir. Böylece, kaynak ayrımındaki etkinlik koşulundan (qqs) kadar
az mal üretilerek sapılmaktadır.
2- Monopolcü firmanın (E) denge noktasına göre kârı şekilde gösterilen taralı alana
eşit olacağından gelir dağılımı ciddi bir biçimde bozulmaktadır.
3- Yine aynı denge noktasının belirlediği biçimde, monopolcü firmanın uyguladığı
fiyat (p)’ye yükseldiğinden (pps) kadar bir fiyat yükselişi nedeniyle fiyatlar genel düzeyi
artacağından enflasyon durumu ortaya çıkacaktır. Bu nedenle monopolcü firmadan girdi satın
alan diğer firmaların da satış fiyatları yükseleceğinden enflasyon olgusu zincirleme olarak
hızla ivme kazanacaktır. Fiyat artışları sonuçta tüketiciye yansıtılacağından toplum refahı
önemli ölçüde düşecektir.
Kamu ekonomisinin amaçlarından ortaya çıkan bu üç sapma durumu, kamu
kuruluşlarının özelleştirildiği ve serbestleştirildiği durumlarda da aynen geçerli olmaktadır.
Çünkü, özelleştirme sonrası özel firmalar tekrar tekelleşme eğilimine girdiklerinden ölçek
büyüklüğünün yaratacağı içsel ekonomilerden yararlanma olanağı ortadan kalkmaktadır.
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Azalan maliyet koşulları altında üretim yapan bir kamu kuruluşunun, kamu
ekonomisinin amaçlarından sapmayacak biçimde, bir üretim ve fiyat politikası izlemesi için
(Es) denge noktasında kalması gerekir. Ancak, bu denge noktasında kaynak dağılımında
etkinlik gerçekleştirilirken satış fiyatı (Ps), birim başına maliyeti gösteren (Cs)’nin altına
düştüğünden kamu kuruluşu şeklin alt kısmında yer alan uzun dikdörtgenle gösterilen taralı
alana eşit bir zararla karşılaşır. Eğer kamu ekonomisinin gelir dağılımında adaletin sağlanması
ve istikrarın devam ettirilmesine ilişkin amaçlarının gerçekleştirilmesi isteniyorsa söz konusu
zararın bütçe gelirlerinden karşılanması gerekir. Uygulamada, bu duruma örnek olarak devlet
demir yollarının zararının devlet bütçesinden karşılanması gösterilebilir. Kamu kuruluşunun
“görev zararı” denilen bu kaybının devlet tarafından karşılanmasının mantığı, söz konusu
hizmetlerin topluma yoğun dışsal ekonomi yayması ile ilgili bulunmaktadır. Gerçekten,
maliyetinin altında gerçekleştirilen demir yolu taşımacılığı, bir yandan düşük gelirli
tüketicilerin refahını artırırken, özel firmaların üretim maliyetlerini de önemli ölçüde
düşürmektedir. Aynca, devletin temel mal ve hizmet üreten bazı kamu kuruluşlarının görev
zararlarının bütçeden karşılanması nedeniyle, toplum refahında ortaya çıkan artış son derece
büyük boyutlara erişebilmektedir.

5.3. Eksik Piyasalar ve Asimetrik Bilgi Sorunu
Eğer arz maliyeti, kişilerin ödemeye hazır oldukları tutarlardan daha düşük olmasına
rağmen, piyasa ekonomisi, bir mal veya hizmeti sağlamada başarısız ise eksik piyasa denilen
bir piyasa aksaklığı var demektir. O hâlde, eksik piyasalar da tıpkı kamusal mallar, dışsallıklar
ve doğal tekeller gibi bir piyasa başarısızlığı türüdür. Asimetrik bilgi, eksik piyasalara yol
açan önemli etkenlerden biridir.
Bildiğimiz gibi, tam rekabet piyasasının temel varsayımlarından biri tam bilgidir.
Ancak piyasalarda tam bilgiyi çok az buluruz. Alıcıların ve satıcıların malın kalitesi, bileşimi,
dayanıklılığı, bahsedilen özelliklerin ne kadarını taşıdığı, vaat edilen sözleşme maddelerine ne
kadar uyulacağı gibi konularda tam ve aynı bilgiye sahip olmaları istisnai bir durumdur.
Böyle bir durum söz konusu olduğunda piyasa ya hiç oluşmaz ya da oluşsa bile etkinsizlik
sorunu ile karşı karşıya gelebilir (ters seçiş ve ahlaki riziko). Her iki durumda da devlet
müdahalesi kaçınılmaz hâle gelir. Bir mal için hiç piyasa oluşmamışsa devlet o malı belli bir
düzeyde üretmek zorunda kalır. Eksik bilgiye rağmen piyasa oluşursa, düzenleme ve
denetleme yoluyla devlet müdahale ederek piyasanın etkin çalışmasına yardımcı olur.
Asimetrik bilgi sorunu bazen alıcılar bazen de satıcıların karşı karşıya kaldığı eksik
bilgiden kaynaklanır. Satıcıların sahip oldukları bilgiye potansiyel alıcıların sahip olmadığı
duruma verilebilecek en klasik örnek ikinci el araba piyasasıdır. “Limon” araç örneği de
denilen bu örnek George A. Akerlof tarafından verilmiştir. Araçlar ister alındıktan birkaç ay
sonra isterse birkaç yaşındayken ikinci el piyasasında satışa sunulsun potansiyel alıcılar
satıcılara göre eksik bilgiyle hareket etmektedirler. Bu yüzden alıcılardan bazıları bu
piyasadan tamamen çekilirler. Piyasada kalan alıcıların sayısı azaldıkça da satıcılar
otomobillerini daha düşük fiyata satmak zorunda kalırlar. Gıda sektöründe tüketiciler
asimetrik bilgi sorunu yaşarlar. Açık gıda ürünlerinde sağlıkla ilgili potansiyel sorunları tam
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olarak bilemezler. İşlenmiş gıdalarda ise gıda ürünlerinin işlenmesinde kullanılan kimyasal
içerik ve besin içeriği ile ilgili sorunları bilemezler. Bu yüzden gıda sektöründe devletin
düzenleme ve denetimine yaygın ihtiyaç hissedilir.
Sigortacılık sektöründe ise satıcılar potansiyel müşterilerin sahip oldukları bilgiye
sahip değildirler. Bireyler başlarına gelebilecek olumsuz olaylara karşı bir tür korunma arayışı
içindedirler. Söz konusu olumsuz gelişmeler gerçekleştiği takdirde ortaya çıkacak zararın belli
bir düzeyde telafisi için bugünden ödeme yapmaya risk dağıtma/azaltma denir. Bir diğer
ifadeyle, bireylerdeki risk azaltma talebini piyasa sigortacılık sektörü aracılığıyla görüp
içselleştirir. Ancak asimetrik bilgi nedeniyle sigortacılık sektöründe piyasanın oluşmaması,
ters seçiş ve ahlaki riziko sorunları ortaya çıkar, piyasa etkinsiz çalışabilir.
Ahlaki tehlike, sigorta satın alan bir kişinin, bu sigortaya güvenerek, sigorta yaptırdığı
konuya gerekli özeni göstermemesidir. Örneğin sağlık sigortası yaptıran bir kişi (ya da bu
kişinin başvurduğu hekim) aşırı ilaç kullanımı veya gereksiz tıbbi tetkikler isteme yoluna
gidebilir. Çünkü bu hizmetlerin kişiye olan özel marjinal maliyeti, toplumsal maliyetinden
daha düşüktür. Bunun sonucunda maliyetler arttığı için sigorta şirketleri kişilerin ödeyecekleri
primleri artırırlar.
Ters seçiş ise sigorta şirketlerinin sağlık açısından düşük riskli kişiler ile yüksek riskli
kişileri ayırt etmesindeki güçlükler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Sigorta piyasasında satıcılar
bu bilgiye sahip olmadıkları için prim düzeylerini belirlerken ortalama bir fiyat uygularlar. Bu
fiyat, düşük riskli kişiler tarafından yüksek olarak kabul edilmesi nedeniyle, bu kişiler piyasadan çekilirler. Piyasada kalan yüksek riskli kişiler ise ortalama fiyatı daha da
yükseltecektir. Böylece, piyasalar talebi tam olarak karşılayamayacak ve eksik piyasalar
ortaya çıkacaktır.
O hâlde, bir piyasa aksaklığı türü olan eksik piyasalar da, tıpkı kamusal mallar ve
dışsallıklar gibi, devletin ekonomiye müdahalesini gerektiren durumlardan biri olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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Uygulamalar


Asimetrik bilgi sorunu neden devlet müdahalesini gerektirir? Araştırınız.
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Uygulama Soruları

Sigorta piyasaları neden ahlaki tehlike ve ters seçiş sorunlarının ortaya
çıkabildiği piyasalardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde devletin ekonomideki varlık gerekçelerinden biri olan dışsallıklar konusu
ile diğer piyasa aksaklıklarına yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığının nedenlerinden biri

a)

Özel mal ve hizmetler

b)

Eksik piyasalar

c)

Dışsallıklar

d)

Asimetrik bilgi sorunu

2)

Dışsallıklarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına yol açarlar.

b)

Üretim ya da tüketim sürecinde ortaya çıkabilirler.

c)

Piyasa içi ya da piyasa dışı yöntemlerle mücadele edilebilir.

d)

Pozitif veya negatif olabilirler.

3)

Dışsallıklar, kamu maliyesinin hangi amacı ile çelişir?

a)

Ekonomik istikrarın sağlanması

b)

Ödemeler dengesini sağlama

c)

Kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması

d)

Ekonomik büyüme ve kalkınma

4)
Aşağıdakilerden hangisi negatif dışsallıklarla mücadelede piyasa dışı
çözüm yöntemleri arasında yer almaz?
a)

Pazarlanabilir kirletme hakları

b)

Pigou vergisi uygulama

c)

Negatif dışsallıkların hukuk kuralları çerçevesinde yasaklanması

d)

Teknolojik yöntemlerden yararlanma

5)

Aşağıdakilerden hangisi doğal tekel olarak kabul edilemez?

a)

Telefon hizmetleri

b)

Posta hizmetleri
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c)

Doğalgaz

d)

Sümerbank tarafından gerçekleştirilen üretim

6)

Doğal tekelin, tekelden farkı nedir? Anlatınız.

7)

Ters seçim ne demektir? Sonuçları nelerdir? Anlatınız.

8)

Ahlaki riziko nedir, devletin müdahalesini neden gerektirir? Anlatınız.

9)
Negatif dışsallıklar durumunda fiili üretim düzeyi optimum üretim
seviyesinin neresindedir?
10)
Asimetrik bilgi ne demektir? Günlük yaşamımızda ne tür asimetrik
bilgiler ile karşılaşırız.

Cevaplar
1) a, 2) a, 3) c, 4) b, 5) d
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6. KAMU HARCAMALARI: TANIM VE TEORİK ÇERÇEVE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Kamu Harcamalarının Tanımı

6.2.

Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri

6.2.1. Kamu Harcamalarının Gerçek Artış Nedenleri
6.2.2. Kamu Harcamalarının Görünürdeki Artış Nedenleri
6.3.

Kamu Harcamalarındaki Artışı Açıklayan Yaklaşımlar

6.3.1. Wagner Kanunu
6.3.2. Peacock-Wiseman Sıçrama Tezi
6.3.3. Maksimizasyon Yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Dar ve geniş anlamda kamu harcaması ne demektir?
2- Kamu harcamalarının görünüşte artış nedenleri nelerdir?
3- Kamu harcamalarının gerçekte artış nedenleri nelerdir?

106

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kamu harcamalarını dar ve
geniş
manada
tanımlayabilmek.
Kamu harcamalarının artış
nedenlerini saptayabilmek.
Kamu harcamaları alanında
ortaya konulmuş olan teorik
çerçeveyi güncel konularla
bağdaştırabilmek.
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Anahtar Kavramlar

Maksimizasyon yaklaşımı: Politikacılar oy maksimizasyonu, seçmenler
minimum maliyet / maksimum fayda, bürokratlar etki alanlarını genişletme amacıyla hareket
ederler. Ekonomideki tüm birimlerin bu şekilde hareket etmesi, kamu harcamalarını arttırarak
kamu kesiminin büyümesine yol açar.
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Giriş
Dünya geneline bakıldığında hemen hemen tüm ülkelerde geçmişten günümüze kamu
harcamalarında önemli artışlar kaydedildiği görülmektedir. Ancak, bu artış gerçek bir artış
olabildiği gibi bazı nedenlerle görünürde kalan bir artış da olabilir. Kamu harcamaları,
ülkenin gayrisafi millî hasılası ile sınırlıdır. Söz konusu harcamaların artmasındaki temel
sorun, vergilerin aynı düzeyde artmaması neticesinde, kamu açıklarının giderek büyüyor
olmasıdır.
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6.1. Kamu Harcamalarının Tanımı
Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, insanların bir arada yaşama istekleri, birlikte
yaşamaktan doğan ihtiyaçların karşılanması gereğini ortaya çıkarmıştır. Karşılanması gereken
bu ihtiyaçların yapısı ve kapsamı zaman içinde değişmiş ve önemli boyutlara ulaşmıştır. En
genel ifade ile kamu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan ödemelere kamu harcamaları
denilmektedir. Kamu kesiminin yerine getirmesi gereken asgari kamu mal ve hizmetleri
ihtiyacı kadar yapılacak harcama tutarı, kamu harcamalarında alt sınır olarak kabul edilir.
Kamu kesiminin ekonomideki faaliyet alanının yayılabileceği en üst sınır teorik olarak
ülkenin millî gelir seviyesi olacağına göre, kamu harcamaları için üst sınır da millî gelir
büyüklüğü kadardır.
Literatürde kamu harcamaları farklı kriterlere göre farklı şekillerde tanımlanmaktadır.
Bu tanımlama biçimlerinden biri kamu harcamalarının dar ve geniş manada olanıdır.
Kamu harcamalarını dar anlamda açıklayan tanım, literatürde hukuki tanım olarak
ifade edilmektedir. Hukuki tanıma göre bir harcamanın kamu gideri niteliğine sahip olması,
harcamayı yapanın hukuki niteliğine bağlıdır. Harcama eğer bir kamu tüzel kişisi tarafından
(devlet ve mahallî idareler gibi) yapılırsa bu harcama kamu harcaması olarak kabul edilir. Dar
anlamda yapılan tanım bir anlamda klasik iktisat anlayışını yansıtan görüşün ifadesidir.
Geniş anlamda kamu harcamaları tanımına, ekonomik tanım da denmektedir. Dar
anlamdaki tanım devletin kamu tüzel kişisi oluşunu gözününde tutmasına karşılık, modern
anlayışı yansıtan ekonomik tanım, devletin sosyal hayat ile ekonomik faaliyetlerdeki rolünü
ve devleti karakterize eden kamu yetkisini gözönünde bulundurmaktadır. Bu kamu yetkisi
uygulamada, emretme hakkına sahip olmak, diğer bir ifadeyle tek taraflı irade beyanı ile ve
gerektiğinde cebir yolu ile yükümlülük yaratmak şeklinde ortaya çıkar.
Kamu harcamalarının tanımı, klasik iktisatçılar ve modern iktisatçılar tarafından da
farklı şekillerde yapılmaktadır. Klasik görüşün iktisat tanımı daha ziyade dar anlamdaki
tanıma, modern görüşün tanımı ise geniş anlamdaki tanıma dâhil olmaktadır.
Klasik iktisatçılara göre kamu harcamaları, kamu kurumlarının, toplumsal ihtiyaçları
karşılamak üzere, belirli usullere uyarak yaptıkları parasal harcamalardır. Bu tanımda yer alan
unsurları detaylandırmak mümkündür. Öncelikle tanımdaki kamu kurumları ile kastedilen
kurumlar; merkezî idare, il özel idareleri, komün idareler (belediyeler, köy idareleri), katma
bütçeli kuruluşlar, kamu müesseseleri ve kamuya ait fonları yöneten kuruluşlardır. Çağımızın
ekonomik, sosyal karakterli, müdahaleci devleti, piyasa mekanizmasına göre çalışan ticari ve
sınai mahiyette teşebbüsler de kurmakta ve bu kuruluşları bazen kamu gücü ile
donatabilmektedir. Bunun en yaygın örneği sosyal güvenlik kuruluşlarıdır. Bu nedenle sosyal
güvenlik kuruluşlarının harcamaları birer kamu harcamasıdır. Diğer yandan kamu iktisadi
teşebbüslerinin yatırımları kamu yatırımları arasında yer alır; kuruluş sermayeleri bütçeden
karşılanır, zararlarının karşılanmasında da aynı durum söz konusudur. Toplumsal ihtiyaçlar
kavramı, idari takdire ve siyasal tercihe dayanan bir kavramdır. Hangi mal ve hizmetin
toplumsal ihtiyaç olarak değerlendirilebileceği hususunda ihtiyacın, toplumun bütün bireyleri
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tarafından hissedilmesi, piyasa mekanizmasının bu ihtiyaçları karşılamaması ve bu nedenle bu
ihtiyaçların kamu makamları tarafından karşılanmasının zorunlu hâle gelmesi vb. ölçütler göz
önünde bulundurulmaktadır. Kamu harcamalarının belirli usullere uyarak yapılması, bütçeye
konmuş olan ödeneklerin, tahsis edildikleri amaçlara uygun olarak harcanması temel kuralını
ifade eder. Kamuya ait fonlar tasarruflu kullanılmalı, bu fonların kullanımında israfa yer
verilmemelidir. Kamu harcamalarının yapılması belirli usullere bağlanırsa, yöneticiler keyfî
davranamaz. Böylelikle kamu fonlarının sarfında kayıp, kaçak ve israflar önlenmiş ve kamu
maliyesinde şeffaflık sağlanmış olur. Kamu harcamalarının yapılmasını belirli usullere
bağlamakla ulaşılmak istenen amaç aynı zamanda, devlete iş yapan kişi ve kuruluşlar arasında
rekabet yaratarak, kamu hizmetlerinin düşük maliyetle yerine getirilmesini sağlamaktır. Son
olarak tanımda yer alan kamu harcamalarının parasal harcamalar olması ifadesi, devletin
gerçekleştirdiği kamusal mal ve hizmet satın alımlarının bedelinin para ile ödenmek zorunda
oluşunu ifade eder.
Modern iktisatçılara göre kamu harcamaları, kamu kurumlarının toplumsal ihtiyaçları
karşılamak ve/veya ekonomik ve sosyal hayata müdahalede bulunmak üzere, belirli usullere
uyarak yaptıkları parasal harcamalardır. Görüldüğü gibi modern iktisatçılar kamu
harcamalarını tanımlarken, klasiklerin yaptıkları tanıma ek olarak, ekonomik ve sosyal hayata
müdahale unsurunu getirmişlerdir. Devletin ekonomiye ve sosyal hayata müdahalesi ile
kastedilen, ekonomik faaliyetlerin yönünü değiştirmesi, yoğunluğunu artırması veya
azaltmasıdır. Örneğin ihracata uygulanan sübvansiyonlar ihracatı, dolayısıyla ihraç edilen
ürünlerin üretimini artırabilir; yine gübre üreticilerine verilen sübvansiyonlar gübre
fiyatlarının artışını engelleyebilir, çiftçilerin gübre kullanmalarını yaygın hâle getirebilir ve
böylelikle tarımsal üretimi artırabilir. Devletin barajlar inşa etmesi çiftçileri sulu tarıma
başlatabilir, elektrik santralları kurması sanayi sektöründeki enerji darboğazını ortadan
kaldırabilir. Baraj inşası ve elektrik santrali kurumu şeklindeki bu kamu harcamaları sonunda,
tarım ve imalat sektöründe üretim hacmi artabilir. Güneydoğu Anadolu Projesi gibi bölge
kalkınma programlarının uygulanması bu bölgeyi bir gelişme merkezi hâline getirebilir.

6.2. Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri
Kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı harcamalar artarken, topluma sunduğu mal ve
hizmetlerin miktarında bir değişiklik meydana gelmiyorsa, kamu harcamalarındaki artışın
görünürde bir artış olduğu söylenir. Buna karşın kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı
harcamalar artarken, topluma sunduğu mal ve hizmetlerin miktarında bir artış ve iyileşme
yaşanıyorsa, bu durumda harcamalardaki artış gerçek bir artıştır. Kamu giderlerinde ortaya
çıkan büyüme veya artışlar, kısmen görünüşte, kısmen de gerçek artış nedenlerinden
kaynaklanmaktadır.

6.2.1. Kamu Harcamalarının Gerçek Artış Nedenleri
Kamu harcamalarının gerçek anlamda büyümesi, topluma götürülmesi gereken yeni
mal ve hizmet türlerinin ortaya çıkmasıyla meydana gelir. Kamu harcamalarının gerçek
anlamdaki artışı ekonomik, sosyal, teknolojik, askerî ve siyasi nedenlerle ortaya çıkabilir.
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- 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 artış göstermektedir. Ekonomik dengesizlik hâlleri de, kamu harcamalarının
büyümesinde etkilidir. Ekonomik krizler, yeni devlet fonksiyonlarının ve hizmet alanlarının
ortaya çıkmasına 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.
- Sosyal nedenler: 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.
Sanayileşme beraberinde şehirleşmeyi getirir. Gelişen ekonomilerde kırsal bölgelerde
gizli işsizlik vardır; kırsal bölgeler, bünyelerindeki gizli işsizleri şehirlere doğru iterler. Şehir
hayatının sunduğu imkânlar, şehirleri cazibe merkezlerine dönüştürür. Sanayileşme arttıkça
bir yandan köylerdeki fazla nüfusun merkeze itilişi, diğer yandan şehrin bu fazla nüfusu
kendine doğru çekişi şehirlerdeki büyümeyi hızlandırır. Şehirlerdeki hızlı büyüme şehrin
giderlerini artırır. Su sorunu, ısınma sorunu, aydınlanma sorunu, şehir içi haberleşme sorunu,
ulaştırma sorunu, şehrin temizliği sorunu, eğitim ve sağlık sorunları önem kazanır.
Şehirlerdeki nüfus aritmetik dizi ile artarsa şehir giderleri geometrik dizi ile artmaya başlar.
Görülüyor ki şehirleşme kamu harcamaları artışının altında yatan gerçek bir nedendir.
- Teknolojik nedenler: Teknik alanda meydana gelen gelişmeler, yeni ihtiyaçların
doğmasında etkili olmuş, bireysel olduğu kadar toplumsal boyutta da önemli ihtiyaçların
karşılanması gereğini yaratmıştır. Telefon, radyo, televizyon, bilgisayar vb. iletişim
araçlarının, kara, deniz ve hava ulaşımı ile ilgili taşıt araçlarının bulunması ve kullanım
alanının genişlemesi kamu harcamalarının artmasında etkili olmuştur. Sağlıkla ilgili
hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için bu alandaki teknik gelişmelerin izlenmesi
ve ülkeye getirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Eğitim ve kültür alanında önemli harcamalar
yapılması, savunma hizmetlerinin etkinleştirilmesi için teknoloji kullanımı, bütçenin gider
kalemleri üzerinde önemli artışlara neden olmuştur. Kısa zamanda topluma mâl olan bu
gelişmelere kamuoyunun talebi de eklenince devlet bu alandaki gelişmelerin gereğini yerine
getirmek zorunda kalmıştır. Türkiye’de kara yollarının ve televizyonun gelişimi buna örnek
verilebilir. Nitekim motorlu taşıt araçlarının çok kısa bir zamanda yayılması, geniş ve nitelikli
kara yollarının artmasında önemli ölçüde etkili olmuştur. Televizyonun köylere kadar
ulaşması; yeni verici istasyonlarının kurulmasını, yayınların renklendirilmesini ve kanalların
artırılmasını sağlamıştır.
Teknik alanda meydana gelen gelişmeler devletlerin görevlerini arttırdığı gibi,
hizmetlerin maliyetini de yükseltmektedir. Nükleer enerji, uzay, iletişim, silah, sağlık, eğitim
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vb. konularda teknik ve bilimsel araştırmalar, özellikle refah düzeyi yüksek olan ülkelerde
kamu harcamalarını yüksek boyutlara ulaştırmıştır.
- Nüfus artışı: Nüfus artışı, kamu harcamalarının gerçek artışına yol açan etkenlerden
biridir. Nüfusun çoğalması ve yoğunlaşması, konut, eğitim, sağlık vb. hizmetlerin
geliştirilmesi için daha fazla harcama yapılmasını gerektirir. Ayrıca yiyecek ve barınma
ihtiyaçlarının karşılanması yanında, insanların bir arada yaşamalarının gereği olarak ortaya
çıkan su, elektrik, temizlik, güvenlik, itfaiye vb. hizmetlerin gerçekleştirilmesi harcama
seviyesinin yükselmesi sonucunu yaratır. Öte yandan artan nüfus, istihdam ve gelir dağılımı
ile ilgili sorunları da beraberinde getirir.
Özellikle az gelişmiş ülkelerde görülen hızlı nüfus artışı, zaten eksik ve yetersiz olan
kamu hizmetlerini görmede, devlet bütçesi üzerindeki yükü iyiden iyiye ağırlaştırmaktadır.
Zira devlet, mal ve hizmet üretiminin hacmini nüfusu ile doğru orantılı olarak artırmak
zorunda kalmaktadır. Bu ülkelerde genç nüfusun toplam nüfusa oranı oldukça yüksek
olduğundan sosyal hizmetlere olan talep de hızla artmaktadır. Fakat devlet bütçesinden sosyal
hizmetlerin sunumu için ayrılacak fonlar sınırlı olduğundan kamu hizmetleri hem yetersiz
hem de kalitesiz bir biçimde sunulmaktadır. Böylece ekonomik ve sosyal kalkınma da
istenilen düzeye çıkarılamamaktadır.
- Askerî nedenler: Birçok ülkede kamu harcamalarının en önemli artış nedenlerinden
birini savaş ve savunma harcamaları oluşturmuştur. Orduların bakımı, donanımı, eğitimi ve
beslenmesi gibi faktörler kamu maliyesinin üstlendiği harcamaların başında yer alır.
Savaşı kazanmak, savaşmakta olan ülkeler için en büyük ideal olduğuna göre, bu
uğurda büyük fedakârlıklara katlanmaları, normal zamanlara göre savaş zamanında
bütçelerine bu amaçla daha fazla ödenek koymaları doğaldır. Çünkü savaşların maliyeti
giderek artış göstermektedir. Savaşların bu anlamdaki etkisi, sadece savaşa giren devletler
için değil, girmeyenlerde de görülmektedir.
Kamu harcamalarının artışında sadece savaş değil, savaşa hazırlık ve savaşın sona
ermesinden sonra yapılan harcamaların da göz önünde bulundurulması gerekir. Çünkü
savaşlar, sadece yapıldıkları dönemde kamu harcamalarını artırmakla kalmayıp sona erdikten
sonra da devletleri büyük fedakârlıklara katlanmaya zorlamaktadır.
Savaş ve savunma ile ilgili harcamaların özellikle savaş dönemlerinde, tüm kamu
harcamalarının %80’ine kadar ulaştığı, savaş sona erdikten sonra da eski düzeylerine
dönemediği görülmektedir. Bunun sebebi, yok olan millî servetin yerine yenisinin konması,
galip devletlere ödenen savaş tazminatı, şehit aileleri ve sakat kalanlara yardım, savaş
dolayısıyla alınan borçların taksit ve faizleri gibi harcamaların ortaya çıkmasıdır.
Savaştan çıkan devletlerin yeni savaş ihtimali karşısında güçlerini sürdürme
zorunluluğu, kamu harcamalarının artışını da sürekli hâle getirmiştir. Nitekim zaman zaman
yumuşama dönemlerine girilmesine rağmen, soğuk savaş sürmekte, bunun sıcak savaşa
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dönüşmemesi bloklara dâhil ülkelerin, özellikle süper devletlerin, modern ve pahalı silahlar
için büyük harcamalar yapmasını gerektirmektedir.
- Siyasi nedenler: Çağdaş toplumlarda görülen siyasal gelişmeler kamu
harcamalarının gerçek artışında etkili olabilmektedir. Demokratik parlamenter sistem,
günümüzde ülkelerin çoğu tarafından kabul edilen bir yönetim şeklidir. Toplum bireyleri
oyları ile temsilcilerini seçmekte, dolayısıyla seçtikleri kişiler üzerinde etkili
olabilmektedirler. Başka bir deyişle, seçimle gelen iktidar, kamuoyunun tercihlerini ve
eğilimlerini dikkate almak durumundadırlar. Yeniden seçilebilmek için seçmene daha geniş
ve daha iyi hizmetleri sunmadıkları takdirde, bir sonraki seçim döneminde yeniden seçilme
şansı ortadan kalkar. Kaldı ki seçmen, bağlı olduğu mesleki teşekküller, kurumlar ve
kuruluşlar aracılığı ile baskı grubu oluşturarak devleti kendi lehine işler yapmaya, kararlar
almaya zorlamakla onun yeni bazı görevler üstlenmesine yol açabilmektedir. Bunun doğal
sonucu olarak da kamu harcamaları artmaktadır.
- Devlet anlayışında meydana gelen değişiklikler: Kamu harcamalarında meydana
gelen gerçek anlamdaki artışın sebeplerinden biri de devletin ekonomik hayatta aktif rol
almaya başlamasıdır; bir diğer ifadeyle devlet anlayışında meydana gelen değişmelerdir.
Günümüzde devletin iktisadi hayatta aldığı rolün önemi eskiye nazaran bir hayli artmış
bulunmaktadır. Özellikle de Keynesyen iktisadın hâkim iktisadi görüş hâline gelmesiyle
birlikte, tarafsız devletten müdahaleci karakterdeki sosyal refah devletine geçilmeye
başlanmış, devlet, iktisadi ve sosyal hayatta gittikçe gelişen, genişleyen ve büyüyen ölçüler
içinde rol alır hâle gelmiştir. Bugünün devleti artık, sosyal alanda vatandaşlarından her birine
imkânları ölçüsünde, asgari refah ve güvenliği sağlamak zorundadır. Negatif gelir vergisine
kadar ulaşan bu yeni anlayış, giderek gelişme göstermektedir. Diğer taraftan devlet, alacağı
tedbirlerle, ekonomik dengenin tam istihdamda gerçekleşmesine de yardımcı olmak
zorundadır. Bütün bunlar hatta bazen, anayasalara girip hukuki birer nitelik de kazanmaktadır.
Devlet fonksiyonlarındaki bu gelişmeler, mali planda daima kamu giderlerinin artmasıyla
sonuçlanmaktadır.
Ayrıca, tarafsız devlet anlayışının geçerli olduğu dönemlerde sadece özel kesim
tarafından görülen hizmetlerin önemli bir kısmı, koşullar gerektirdiğinde günümüzde devlet
tarafından da görülmektedir. Hatta hava ulaşımı gibi bazı hizmetler birçok ülkede tamamen
devletin tekelindedir. Devlet yarı kolektif malların yanı sıra özellikle gelişmekte olan
ülkelerde piyasa talebi için özel mallar da üretmektedir. Az gelişmiş ülkelerde, devletin
fonksiyonları gittikçe daha da önem kazanmaktadır. Çünkü bu ülkelerde iktisadi kalkınmanın
gereği olan sermaye birikimi, sosyal sabit sermaye yatırımları (yollar, limanlar, barajlar vb.),
az gelirlilerin hayat standartlarının yükseltilmesi, bozuk olan gelir dağılımının düzeltilmesi
gibi hususlar hep devletin görevleri arasında yer almaktadır. Söz konusu gelişmeler
kaçınılmaz olarak kamu harcamalarını arttırmakta ve devletin ekonomideki payı
genişlemektedir.
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6.2.2. Kamu Harcamalarının Görünürdeki Artış Nedenleri
- Paranın satın alma gücünün düşmesi: Paranın değeri, satın alma gücünden ileri
gelir. Paranın satın alma gücü, bir birim paranın ihtiyaçlarımızı gidermeye elverişli her çeşit
mal ve hizmetten ne kadar satın alabildiğine bağlıdır. Satın alınabilen miktar zaman içinde
azalırsa paranın satın alma gücü düşer, tersi durumda ise yükselir. Bir süre önce bir miktar
para ile gerçekleştirilebilen bir hizmet ya da satın alınabilen bir mal, bir süre sonra aynı
tutardaki ödeme ile gerçekleştirilemeyebilir. Paranın satın alma gücü düştüğü zaman devletin
kamu hizmetlerini sunmak için kullandığı iktisadi malların miktarında bir değişme olmasa da
aynı birim mal ve hizmeti sağlamak için devlet daha fazla harcama yapmak zorunda
kalmaktadır. Böylece kamu harcamalarında görünüşte bir artış meydana gelmektedir.
Para değerindeki düşmenin kamu harcamalarına yaptığı etkiyi ortadan kaldırmak,
paranın satın alma gücündeki değişiklikleri izlemek için her ülkede “fiyat endeksleri’ tutulur.
Bir başlangıç yılı seçilerek o yıldan günümüze kadar bir birim paranın satın alma gücü, toptan
ve perakende eşyanın fiyat seviyesi, geçim ve hayat pahalılıkları ölçülür. Bu şekilde
hazırlanan fiyat endeksleri ile kamu harcamaları karşılaştırılarak kamu harcamalarındaki
gerçek artışlar saptanır.
- Kamu hizmetlerinin para ile gördürülmesi: Para ekonomisinin gelişmediği
dönemlerde kamu hizmetlerinin bir kısmı ayın (mal) olarak gördürülmekte idi. Böylece devlet
kamu hizmetlerinin gerektirdiği iktisadi malları bütçesinden para harcamadan
sağlayabilmekteydi. Örnek olarak, bir dönem köy okullarının yapımında, o köyde
yaşayanların yükümlü tutulması ve bu kamu hizmetini yapmakla görevli olanlara, hizmetin
gördürülmesi için gelir sağlayan mülklerin verilmesi verilebilir. Ödemelerin ayni şekilde
yapılması yönündeki uygulamalardan, başka bir deyişle ayni ekonomiden, nakdî ekonomiye
geçiş kamu giderleri ile ilgili rakamların büyümesine yol açmıştır. Daha önceleri karşılığı
ayni olarak ödenen kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili giderlerin, ekonomilerin
gelişmesine bağlı olarak para ile gördürülmesi, başka bir deyişle nakdî olarak finanse
edilmesi, topluma götürülen hizmetlerin boyutlarında değişiklik olmasa da bütçede para
olarak ifadesinin yükselmesine neden olmuştur.
- Ülke sınırlarının ve nüfusun büyümesi: Ülke sınırlarının genişlemesi, hâlihazırda
sunulan kamu hizmetlerinin kalite ve miktarında herhangi bir artma olmamasına rağmen,
sunulan hizmetler nedeniyle harcamaların artmasına yol açar. Hizmet götürülmesi ve
yönetilmesi gereken alanların büyümesi ile yapılan kamu harcamalarında da toplam olarak
artışlar görülmektedir. Kişi başına isabet eden mal ve hizmet miktarında artış yoksa, bu artış
görünüşte olan bir artıştır.
Nüfustaki artışlar kamu harcamalarını nüfus artış hızı oranında arttırıyorsa kamu
harcamalarında gerçekte bir artış yoktur. Kamu harcamalarındaki artış nüfus artış hızının
gerisinde ise kamu harcamalarında bir düşme vardır. Kamu harcamalarındaki artış nüfus artış
hızının üzerinde ise gerçek bir artışla karşı karşıya bulunuluyor demektir.
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- Bütçe yöntem ve tekniğindeki değişmeler: Bütçenin hazırlanmasında ve
uygulanmasında uyulan temel prensiplerden birisi bütçenin genellik ilkesidir. Bu ilkeye göre
bütün devlet gelirlerinin ve giderlerinin bütçede gayrisafi olarak yer alması lazımdır. Hâlbuki
devlet hesapları bir zamanlar safi usulle tutulur ve devlet bütçelerinin gelir ve gider rakamları
fazla şişkinlik göstermezdi.
Safi usulde, gelirler giderlerden düşülür, sonrasında ise belirlenen safi harcamalar
bütçeye yazılır. Yani bir harcama yapılırken, o harcama ile ilgili birtakım gelirler elde
ediliyorsa, bu gelirler giderlerden düşülmek suretiyle net kamu harcamalarına erişilmiş olur.
Gelirlerin tespitinde de tam tersi uygulanır. Ancak, kamu gelir ve giderlerinde kontrol
zorluklarına sebep olduğu ve bazı yolsuzlukların yapılmasına zemin hazırladığı için safi
usulden vazgeçilmiş bulunmaktadır. Mevcut durumda, yani gayrisafi usulde, bütçede gelir
arkasına gider, gider arkasına gelirler saklanamamakta, tüm kamu gelir ve giderleri bütçede
olduğu gibi görülmektedir. Bu nedenle, kamu harcamaları eskiye göre artmış izlenimi verir.
- Devletleştirme: Devlet, mal varlığı dışında yönetilen bir işletmeyi ya da hizmeti satın
alır ya da millîleştirirse, yapılan işlemlerden doğacak sonuçlar da kamu harcamalarını
görünüşte arttırır. Özel okulların, hastanelerin, ticari ve sınai teşebbüslerin devletleştirilmesi
sonunda, vatandaşlara sunulan hizmet miktarında bir artış meydana gelmediği hâlde, Millî
Eğitim Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Sanayi Bakanlığının bütçelerindeki ödenekler
artmakta, bir başka ifadeyle kamu harcamalarında görünüşte artış meydana gelmektedir.

6.3. Kamu Harcamalarındaki Artışı Açıklayan Yaklaşımlar
Kamu harcamalarındaki artış, teorik düzeyde çeşitli yaklaşımlar çerçevesinde
açıklanmaya çalışılmıştır. Bunlardan; Wagner Kanunu, Peacock-Wiseman Sıçrama Tezi ve
Maksimizasyon Yaklaşımı literatürde en çok dikkat çeken ve tartışılan yaklaşımlardır.

6.3.1. Wagner Kanunu
XIX. yüzyılda Alman iktisatçı Adolph Wagner, çeşitli gelişmiş Batı ülkeleri üzerinde
yaptığı incelemeler sonucunda bu ülkelerde sanayileşme nedeniyle millî gelir artarken kamu
harcamalarının da arttığını saptamıştır. Elde ettiği bu bulgu, Wagner’i, devletin mali
ihtiyaçları ile millî gelir arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaştırmıştır. İki olgu arasındaki
bu pozitif ilişki, millî gelirin artış gösterdiği her ülkede gerçekleşecektir. Çünkü bu ilişki,
önüne geçilmesi mümkün olmayan bir sosyal oluştur. Kamu harcamaları artışının ona göre bir
kanun niteliği taşımasının nedeni de budur. Wagner’e göre kamu harcamalarının artışı,
aslında devlet faaliyetleri artışının bir sonucudur. Toplumların sosyal ilerleme istekleri, devlet
faaliyetlerini arttırmakta ve böylece kamu harcamaları da artış göstermektedir.
Wagner’e göre devlet faaliyetleri hem yoğunluk, hem de genişlik bakımından
artmaktadır. Devlet faaliyetlerindeki yoğunluğun artışı, devletin eskiden ifa ettiği hizmetleri
daha iyi bir biçimde yerine getirmesinden, devlet faaliyetlerindeki genişliğine artış ise
devletin eskiden ifa etmediği hizmetleri gerçekleştirmesinden ileri gelmektedir. Devlet
faaliyetlerinin yoğunluğuna ve genişliğine artması, toplumsal ilerlemeyi meydana getirmiştir.
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Toplumsal ilerleme, millî ekonominin kamu ve özel ekonomi arasındaki nispi büyüklüğünü
daha çok kamu ekonomisi lehine arttırmıştır. Bunu sebebi sosyal ilerlemeyi yaratacak olan
faaliyetlerin özel ekonomi tarafından yapılamamasından kaynaklanmaktadır.

6.3.2. Peacock-Wiseman Sıçrama Tezi
A. Peacock ve J. Wiseman 1890-1955 yıllarına ait İngiltere’deki kamu harcamalarını
incelemişlerdir. İnceleme neticesinde, savaşlar gibi büyük buhranlarda ve ayrıca siyasi,
ekonomik veya sosyal krizlerde, devletin harcamalarında yukarı doğru bir sıçrama meydana
geldiğini saptamışlardır. Şöyle ki devletlerin bazı durumlarda vatandaşlarından aldıkları
vergileri artırma konusunda nedenleri vardır. Örneğin; devletler savaşları, hızlı kalkınma ve
imar faaliyetlerini, modernizasyon işlerini yürütürken vergi mükelleflerinin vergi yüklerini
arttırabilirler. Bu durum kamu harcamalarında ileriye doğru bir sıçrama meydana getirir. Ne
var ki, kriz geçtikten sonraki istikrar ortamında da vergi oranları eski seviyesine kolay kolay
çekilmez, millî gelirin yüzdesi olarak önceki düzeye inmez. Bu durum yeni bir olağanüstü
döneme kadar süreklilik taşır. Yeni olağanüstü durumda kamu harcamaları tekrar ileriye
doğru yeni bir sıçrama yapar ve aynı süreç devam eder. Böylelikle kamu harcamaları
basamaklı olarak artış kaydeder.
Savaş gibi olağanüstü dönemlerde devletin yapmak zorunda kaldığı harcamaların
düzeyinin yükselmesi, toplumun kamusal yüklenimler konusundaki davranış biçimleri
üzerinde etkili olmaktadır. Bu dönemlerde mükellefler, o zamana kadar dayanılmaz sayılan
vergi oranlarını kabullenmektedirler. Böylelikle olağanüstü durumlar yeni vergi kaynakları
yaratılmasını veya var olan kaynakların arttırılmasını gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte
bunalım dönemi atlatıldıktan sonra izlenecek tutum, savaş sonrası dönemin yeni sorunlarının
bulunması veya yeni savaş ihtimalleri nedeniyle tekrar tartışılmamaktadır. Dolayısıyla bu
durum dayanılabilir vergi yükü düzeyinin yükselmesine fırsat sağlayarak kamu
harcamalarında yukarıya doğru bir artış meydana gelmesine ve eski düzeye bir daha geri
dönülmemesine yol açmaktadır.

6.3.3. Maksimizasyon Yaklaşımı
1950’li yılların sonunda yapılan çalışmalarda, kamu harcamalarındaki artış Kamusal
Tercihler Kuramı kapsamında ele alınmaya başlanmıştır. Geleneksel maliye teorisinde, bazı
alanlarda meydana gelen piyasa aksaklıklarının, etkin kaynak dağılımını engellememesi için
devletin ekonomiye müdahale etmesi gerekirken; kamusal seçiş teorisi taraftarlarına göre,
devletin aksaklıkları vardır ve bunlar önlenmelidir. Bir diğer ifade ile, geleneksel anlayışın
geliştirdiği piyasa aksaklıkları teorisine karşın, Kamusal Seçiş Teorisi, devletin aksaklığı
teorisini geliştirmiştir.
Downs, Buchanan, Tullok, Niskanen gibi iktisatçıların ileri sürdüğü bu yaklaşımda,
kamusal ihtiyaçların toplumun çoğunluğunun tercihlerini yansıtmadığı; gerek politikacıların
gerek seçmenlerin gerekse bürokratların kendi faydalarını düşünerek kamu faaliyetlerini
belirledikleri ileri sürülmektedir. Politikacılar oy maksimizasyonu, seçmenler minimum
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maliyet yani minimum vergi ile hizmet/fayda maksmizasyonu, bürokratlar ise etki alanı/güç
maksimizasyonu peşindedirler. Bunun yanı sıra, seçmenlerle birlikte çıkar gruplarının da
politikacılar ve bürokratlar üzerinde baskı kurarak kendi çıkarlarına yönelik harcamaları kabul
ettirmeleri neticesinde kamu harcamaları daha da artmakta, kamu kesiminin ekonomi içindeki
payı sürekli olarak büyümektedir. Politikacılar kendi çıkarları doğrultusunda, seçmeni
memnun edip yeniden seçilebilmek amacıyla; kamusal üretimde tekel olan ve üretim
hakkında tek yanlı bilgiye sahip olan bürokratlar ise, kendi kurum bütçelerini dolayısıyla etki
alanlarını maksimum kılmak amacıyla gereğinden çok (gerçekte toplum çoğunluğu için
önceliği olmayan işler için) harcama yaparlar. Kamu kesimi bir yandan büyürken, diğer
yandan ortada ciddi bir israf söz konusudur. İşte Anayasal İktisat savunucuları, bu artışın
anayasal düzeyde sınırlandırılarak, önlenmesi gerektiği savunmaktadırlar.
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Uygulamalar

Araştırınız.

Türkiye’de kamu harcamalarının artış seyri yıllar itibarıyla nasıl olmuştur?
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Uygulama Soruları
Günümüzde teknolojik alanda gerçekleştirilen harcamalar kamu harcamalarının
artışında önemli bir paya sahiptir. Neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamu harcamaları dar ve geniş anlamda tanımlanmış, artış nedenlerine
yer verilmiş ve bu alanda literatürde yer alan üç önemli teori ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünürde artış sebepleri
arasında yer alır?
a)

Teknolojik nedenler

b)

Sanayileşme

c)

Savaşlar

d)

Paranın satın alma gücündeki azalma

2)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

i-Peacock-Wiseman tezinde, kamu harcamalarının Almanya’daki gelişimden hareket
edilmiştir.
ii-Kamusal Seçiş Teorisi devletin aksaklığı görüşüne dayanır.
iii-Tarafsız devlet, geniş anlamda kamu harcaması yapmayan devlettir.
a)

Yalnızca i

b)

Yalnızca ii

c)

i ve iii

d)

i ve ii

3)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

i- Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler kamu harcamalarının gerçekte artış
nedenleri arasında yer alır.
ii- Klasik iktisatçılar toplam talep yetersizliklerinin giderilebilmesi için kamu
harcamalarının genişletilmesi gerektiğini savunurlar.
iii- Kamu Harcamalarının Artış Kanunu Alman iktisatçı A. Wagner tarafından
geliştirilmiştir.
a)

Yalnızca i

b)

Yalnızca ii

c)

Yalnızca iii

d)

i ve ii
122

4)
Peacock-Wiseman tarafından geliştirilen sıçrama tezi hangi tarihler
arasını esas alır?
a)

1890-1955

b)

1820-1890

c)

1850-1950

d)

1880-1980

5) Maksimizasyon yaklaşımının Türkiye açısından geçerliliğini tartışınız.
6) Peacock-Wiseman yaklaşımını Türkiye ekonomisindeki herhangi bir dönemle
ilişkilendirebilir miyiz? Açıklayınız.
7) Enflasyon, kamu harcamalarında…...…….artış sebeplerindendir.
8) Hava kirliliğini önlemek için yapılan kamu harcamaları, harcama artışının …….
artış nedenlerindendir.
Yukarıda boş bırakılan yeri uygun ifade ile doldurunuz.
9) Savaş koşullarında artan harcamalar, savaş sonrasında eski düzeyine iner
(Doğru/Yanlış); çünkü….
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
10) Wagner Yasası, kamu harcamalarının sürekli arttığını ileri sürer (Doğru/Yanlış);
çünkü…..
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) b, 4) a
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7. KAMU HARCAMALARININ SINIFLANDIRILMASI

124

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

İdari (Kurumsal / Organik) Sınıflandırma

7.2.

Fonksiyonel Sınıflandırma

7.3.

Ekonomik Sınıflandırma

7.3.1. Verimli Harcamalar – Verimsiz Harcamalar
7.3.2. Cari Harcamalar – Yatırım Harcamaları
7.3.3. Gerçek Harcamalar – Transfer Harcamaları
7.4.

Diğer Sınıflandırmalar

7.4.1. Adi (Normal) Harcamalar – Olağanüstü Harcamalar
7.4.2. Zorunlu Harcamalar – Gönüllü Harcamalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Verimli-verimsiz kamu harcaması ne demektir?
2- İç borç faiz ödemeleri ne tür bir kamu harcamasıdır?
3- Kamu harcamalarının fonksiyonel sınıflandırması nasıl yapılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kamu harcamalarını çeşitli
kriterler
doğrultusunda
sınıflandırabilme
yetisi
kazanmak.
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Anahtar Kavramlar

Yatırım harcamaları: Ekonomide sermaye birikimi sağlama, üretim kapasitesi
yaratma ile ilgili harcamalardır.
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Giriş
Kamu harcamalarının sınıflandırılması, gerek zaman içindeki gelişim trendini izlemek
gerekse ulusal veya uluslararası boyutta kamu harcamalarını karşılaştırmak açısından önemli
bir konudur.
Kamu harcamaları, idari, fonksiyonel ve harcamaların ekonomi üzerindeki etkilerine
göre farklı sınıflandırmalarla ele alınır. İdari sınıflandırma, devletin harcama yapan organları
göz önünde bulundurularak yapılan sınıflandırmadır. Fonksiyonel sınıflandırmada kamu
harcamaları, harcamaların yöneldiği devlet faaliyetlerine, fonksiyonlarına göre gruplandırılır.
Ekonomik sınıflandırma belirli bir dönemdeki kamu harcamaları ile o dönemin üretimi
arasında ilişki kuran nitelikteki bir kamu harcama sınıflandırmasıdır.
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7.1. İdari (Kurumsal / Organik) Sınıflandırma
İdari sınıflandırmalar devletin yapısı, organları ve hukuki düzenlemeler göz önünde
tutularak yapılan sınıflandırmalardır. Devlet bütçesinde ödenekler, kamu hizmetlerini yürüten
çeşitli kuruluşlar arasında, idari sınıflandırmaya göre dağıtılır. Bu sınıflandırma devletin
harcama yapan organları arasındaki bir sınıflandırma olduğu için organik sınıflandırma da
denmektedir. Bütçe hukuku, Genel Muhasebe Kanunu harcama cetvellerinin daireler üzerine
tertip olunmasını amirdir. Kamu harcamalarını yapan dairelerin idari tablosuna göre yapılan
bu sınıflandırma, zamana ve mekâna bağlı olarak sık sık değişir. Bu durum zaman
aralıklarıyla aynı kuruluşun harcamalarının incelenmesini güçleştirdiği gibi, uluslararası
karşılaştırmaları da zor hâle getirir. Türkiye’de 1990 yılında, genel bütçeye tabi harcamacı
kuruluşların idari listesi aşağıda gösterilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Emniyet Genel Müdürlüğü

Cumhurbaşkanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı

Sayıştay

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Anayasa Mahkemesi

Dışişleri Bakanlığı

Başbakanlık

Maliye ve Gümrük Bakanlığı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

Millî Eğitim Bakanlığı

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Danıştay

Sağlık Bakanlığı

Yargıtay

Ulaştırma Bakanlığı

Devlet İstatistik Enstitüsü

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Devlet
Müdürlüğü

Meteoroloji

İşleri

Genel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

Kültür Bakanlığı

Millî Savunma Bakanlığı

Turizm Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Çevre Müsteşarlığı
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Yukarıdaki harcamacı kuruluşlar yakından incelendiğinde idari sınıflandırmanın
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık gibi kamu güçlerini temsil
eden kuruluşların yanı sıra, yüksek yargı organlarını, bakanlıkları, genel müdürlükleri,
müsteşarlıkları, enstitüleri, başkanlıkları ve komutanlıkları içerdiği görülür. İdari
sınıflandırmada harcamacı her kuruluşun kendi içinde, mevzuatın tespit ettiği şekilde bir iç
sınıflandırma vardır. Personel giderleri, büro ve kırtasiye giderlerinden ayrılır. Personel
giderleri maaşlar, yolluklar, harcırahlar gibi ayrı ayrı sütunlar içinde gösterilir. Kesinleşmiş
giderler geçici giderlerden, avans ve kredi giderlerinden ayrılır. Sâri yıllara ait giderler G
cetvelindeki harcamalarda yer alır.

7.2. Fonksiyonel Sınıflandırma
Kamu harcamaları sınıflandırmasının bu harcamaları yapan kuruluşlar yerine,
harcamaların yöneldiği devlet faaliyetlerine, fonksiyonlarına göre yapılması hâlinde
fonksiyonel sınıflandırma ile karşılaşılır. Örneğin; millî savunma, eğitim, sağlık, yönetim,
bayındırlık, sosyal hizmet alanlarına yapılan harcamalar gibi.
Bu sınıflandırma türünde devletin klasik ve sosyoekonomik nitelikteki hizmetleri göz
önünde tutulmakta, her bir hizmet grubu için yapılan giderler dikkate alınmaktadır. Aynı
hizmet, birden fazla kamu kuruluşu aracılığıyla gerçekleştiriliyor ise her kuruluşun o hizmet
için yaptığı giderler toplanmakta ve böylece her hizmet için yapılan toplam gider
belirlenmektedir. Eğitim giderleri, savunma giderleri, yönetim giderleri, sağlık giderleri,
bayındırlık giderleri, sosyal hizmet giderleri gibi çeşitli kalemler altında giderlerin
sınıflandırılması yoluna gidilmektedir.
Kamu hizmetlerinin etkin ve başarılı bir şekilde yürütülmesi, kaynakların etkin olarak
kullanılması, bazı hizmetler hiç yapılmazken bazılarında tekrarlanmalar olmasının önlenmesi,
gider rakamlarının daha anlamlı olması ve bilimsel çalışmalara daha yardımcı bir nitelik
taşıması gibi yönlerden, bu ayrımın önemi ve faydası büyüktür. Hizmet çeşitleri itibarıyla
yapılan giderlerin zaman içerisindeki gelişimini incelemeye ve izlenecek stratejileri
belirlemeye de olanak sağlayan bu ayrım, hizmetlerin karşılıklı olarak birbirlerini etkilemeleri
ve diğer hizmetlerle ilgili olarak da fayda yaratabilmeleri nedeniyle güçlük taşımaktadır.
Eğitim hizmetlerine yönelik olduğu kabul edilen bir giderin, hizmetin yarattığı sosyal ve
ekonomik etkileri (iş veriminin artması, bireylerin sağlıklarına daha fazla özen göstermeleri,
birbirlerine daha saygılı ve medeni davranmaları dolayısıyla suçların azalması vb.) de vardır.
Bu durumda eğitim hizmeti için yapıldığı düşünülen giderin bir bölümünün diğer hizmetlerle
de ilgili olduğu kabul edilebilir. Savunma giderlerinin, güvenliğin sağlanması ile ilgili
doğrudan yararının yanında; bu hizmete yönelik olarak oluşturulan tesislerde çalışanların elde
ettikleri gelir, deneyim ve istihdam olanağı, buluşların ya da üretilen maddelerin diğer hizmet
alanlarında da kullanılabilmesi, savunma giderlerinin bir bölümünün diğer hizmetlerle ilgili
olduğu izlenimini uyandırabilir. Bu etkileşim ya da dolaylı etkiler bütün hizmet ve gider
türleri itibarıyla ortaya çıkabilir.
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Bir bütün olarak çeşitli kamu hizmetlerinin maliyetlerini görmeye, bu maliyetlerle
ilgili karşılaştırmalar yapmaya ve dolayısıyla hizmetlerin daha verimli olmasını sağlamaya
fırsat veren bu ayrım, genellikle yarı toplumsal ya da piyasa konusu olabilir nitelikteki
hizmetlerin etkinleştirilmesi, maliyet fayda analizlerinin yapılabilmesi bakımından daha fazla
yarar sağlayabilmektedir.

7.3. Ekonomik Sınıflandırma
7.3.1.Verimli Harcamalar – Verimsiz Harcamalar
Kamu harcamalarının gerçekleştirilmesine yön vermesi bakımından “verimlilik”
kriteri büyük önem taşımaktadır. Kesin ölçülere dayanmamakla beraber bu harcama ayrımına
da yer verilmektedir. Ekonominin üretim kapasitesini arttıran ya da kamu gelirlerinde artış
sağlayan harcamalar verimli (üretken) harcamalar olarak nitelendirilirken ekonomi ve
kamu gelirleri üzerinde herhangi bir pozitif etkisi olmayan harcamalar verimsiz (üretken
olmayan) harcama olarak kabul edilmektedir.
Bir harcamanın verimli olup olmadığının saptanmasına yönelik farklı yaklaşımlar
bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan ilkinde, yapılan kamu harcaması sonucunda millî hasılada
bir artış meydana gelip gelmediğine bakılmaktadır. Millî hasılada artış var ise yapılmış olan
kamu harcaması verimli, aksi takdirde verimsiz olarak kabul edilmektedir. Verimliliğin böyle
bir yönteme göre belirlenmesi son derece güçtür. Diğer bir görüşte ise yapılan kamu
harcamasının özel sektörün üretim kapasitesini arttırması, buna bağlı olarak millî geliri kısa
veya uzun dönemde çoğaltması dikkate alınmaktadır. Yapılan bu ayrım, kamu harcamalarının
doğrudan ya da dolaylı olarak millî gelir üzerinde farklı etkiler yaratabilmesi, kısa ya da uzun
dönemde değişik boyutlarda etkili olabilmesi, kaynakların dağılım ve kullanım bileşimlerini
değiştirebilmeleri nedeniyle net bir görüntü vermemektedir. Başka bir deyişle, kısa vadede
verimsiz gibi gözüken bir harcama uzun veya orta vadede verimli şekle dönüşebilir. Verimsiz
nitelikte olduğu kabul edilen bir harcama, çeşitli üretim alanlarının daha verimli çalışması
sonucunu yaratabilir. Uzay araştırmaları, bu anlamda örnek olarak gösterilebilir.

7.3.2. Cari Harcamalar – Yatırım Harcamaları
Cari harcamaların belirgin özelliği, kamu tüketimi ile ilgili olmaları ve sağladıkları
faydaların süreksizliğidir. Bu harcamalar her yıl, her zaman tekrar eder. Cari harcamaların asli
fonksiyonu, devlet mekanizmasının işleyişini sağlamasıdır. Devletin memurlarına ödediği
maaşlar, yolluklar, harcırahlar, satın aldığı kırtasiye malzemeleri, ödediği kiralar, su-elektrik
faturaları, kısaca idari harcamaların hepsi cari harcamalar içinde sayılır.
Cari harcamalar mal ve hizmet satın almaya yönelik harcamalar olduklarından
ekonomide toplam arz toplam talep dengesi, efektif talep düzeyi üzerinde etkide bulunurlar,
ekonominin makro dengelerini etkilerler. Cari harcamalar doğrudan doğruya ekonomide
tüketim hacmini etkiler. Yatırım malları talebi, tüketim malları talebine bağlı olarak
belirlendiğinden, devletin cari harcamalarında meydana gelen artışlar, yatırım harcamalarını
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arttırabilir, uyarılmış yatırımların doğumuna sebep olabilir, kısaca hızlandıran mekanizmasını
harekete geçirebilir.
Devletin yaptığı cari harcamaların bir kısmı kamu tüketimi ile ilgili harcamalarken
diğer bir kısmı da iktisadi gelişme ile ilgili olanlardır. Bu cari harcamalara iktisadi gelişme
cari harcamaları denir. İktisadi gelişme cari harcamaları, daha ziyade millî eğitim, sosyal
güvenlik ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi sonucu insan üzerine yapılan yatırım
niteliğindeki harcamalardır. Bir ülkedeki yatırım hacminin artması, yatırımları yöneten
kuruluşların cari harcamalarını artırır, bu harcamaları da iktisadi gelişme cari harcamaları
arasında saymak gerekir. Tarım sektöründe verimliliği artırmak amacıyla, Tarım Bakanlığı
çeşitli konulardaki tarımsal hizmetleri geliştirebilir. Örneğin çiftçiye toprak bakımını
öğretebilir, sebze ve meyvelerin ilaçlanması, tarımda kullanılacak tohumun ıslahı konularında
bilgi verebilir, suni gübrenin çiftçiler arasında kullanılmasını yaygınlaştırabilir, sulu tarıma
geçmeyi teşvik edebilir vs. Bütün bu hizmetlerin geliştirilmesi devletin cari giderlerini
arttırabilir. Bu harcamalar iktisadi gelişme ile ilgili oldukları için iktisadi gelişme cari
harcamaları içine girer.
Yatırım harcamaları ekonomide sermaye birikimi sağlama, üretim kapasitesi yaratma
ile ilgili harcamalardır. Onun için, bu harcamalar bir yandan millî gelir düzeyini
yükseltirlerken, diğer yandan istihdam hacmini artırırlar. Yatırımların millî gelir düzeyini
yükseltmeleri yatırımların çarpan mekanizmasını harekete geçirmesi sayesinde olur. Bir
ülkede yapılan yatırım miktarı, o ülkedeki millî gelir düzeyinin belirleyicisidir. Diğer yandan
ekonomide yapılan yatırımların arttırılması, dolayısıyla millî gelir düzeyinin yükselmesi
hâlinde istihdam hacmi de artar.

7.3.3. Gerçek Harcamalar – Transfer Harcamaları
Kamu kuruluşlarının bir hizmet ya da iş gücü, bir mal ya da eşya karşılığında
yaptıkları aylık ve ücretler, gıda, malzeme gibi mal bedelleri, inşaat giderleri vb. harcamalara
gerçek harcamalar denir.
Gerçek harcamalar iki ayrı şekilde olabilir. İlki devletin üretim faktörlerini doğrudan
satın almak ya da kiralamak için yaptığı harcamalar; diğeri, devletin hazır bazı mal ve
hizmetleri satın almak için yaptığı harcamalardır. Birinci şekilde, mal ve hizmet üretimi kamu
ekonomisinde olmaktadır. Çünkü devlet üretim faktörlerini doğrudan eline geçirmekte,
bunlarla mal ve hizmet üretmektedir. Kuşkusuz faktör sahiplerine bedelini ödemekte ve onların da bir gelir elde etmesine imkân vermiş olmaktadır. İş gücü, sermaye, doğal kaynaklar
kiralama ya da satın almada olduğu gibi. Diğer şekilde, üretim faktörleri oldukları gibi değil,
mal ve hizmetlerin bünyesine girmiş olarak devlet tarafından kullanılmaktadır. Başka bir
deyişle, mal ve hizmet üretimi piyasa ekonomisinde olmakta ancak tüketim kamu
ekonomisinde gerçekleşmektedir.
Gerçek harcamaların ekonomik özelliği, millî gelire dâhil bulunmasında, böylece de
yeni gelir akımlarının doğmasına neden olmasındandır. Devletin harcamalar aracılığı ile
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üretim faktörlerini satın almak için üretim faktörleri sahiplerine yaptığı ödemeler, millî geliri
oluşturan unsurlar arasında yer alır.
Transfer harcamaları, cari dönem üretimine doğrudan talep yaratmayan, bazı servet
unsurlarının kişi veya kurumlar arasında el değiştirdiği harcamalardır. Ödemenin yapıldığı
kişi veya kurumlar, kamu kesimine mal teslim etmez; hizmet sunmazlar. Transfer
harcamalarının bir kısmı tamamen karşılıksız olduğu gibi karşılığında bazı sermaye malı elde
edilenler de vardır.
Tamamen Karşılıksız Olan Transfer Harcamaları: Çağımızın modern devlet
anlayışında kamu harcamalarının karşılıksız olarak, sadece sosyal amaçla yapılabileceği
düşüncesi benimsenmiş ve bu amaçla kamu idarelerine sosyal işlevler verilmiştir. Böylece
ülkenin sosyal yapısında görülen dengesizliklerin giderilmesi amacıyla mali araçlar harekete
geçirilerek asgari refah ve güvenliğin sağlanması, kişiler arasında refah farklılıkları ve gelir
dağılımı adaletsizliklerinin giderilmesine çalışılmıştır.
Devletin hiçbir üretim faktörü kullanmadan, sadece vergi olarak sağladığı kaynakları
kişilere ve gruplara dağıtarak millî gelirin yerini değiştirdiği harcamalardır. Ödemenin
yapıldığı kişi ve kurumlar kamu kesimine mal / hizmet teslim etmezler; cari dönem üretimine
doğrudan talep yaratmazlar yani GSMH’ye doğrudan katkıları yoktur. Bazı servet unsurları
kişi ve kurumlar arasında el değiştirir; daha sonra satın alma güçleri arttığından talep etkilenir.
- Sosyal amaçlı transfer harcamaları: Emekli maaşları, işsizlik ödemeleri, kamu
taşıtlarından engellilerin bedelsiz, öğrencilerin indirimli yararlanmaları, yoksul ailelerin
çocuklarına süt dağıtılması gibi kişilere yapılan karşılıksız ayni veya nakdî ödemelerdir.
- Ekonomik ve mali amaçlı transfer harcamaları: Belirli malların fiyatlarını düşük
tutmak, belli bölgelerde yatırımları teşvik etmek vb. amaçlarla firmalara karşılıksız olarak
yapılan ödemeler, sübvansiyonlar olarak da tanımlanır.
- Dış ülkelere yapılan karşılıksız yardımlar: İktisadi veya siyasi nedenlerle, gelişmiş
ülkelerin gelişmekte olanlar ülkelere karşılıksız olarak yaptıkları, yardım amaçlı transfer
ödemeleridir.
- Kamu iç borçlarının faiz ve anapara ödemeleri: Borç, sözleşmeyle üretim faktörü
olan sermayenin hizmetini satın alma bedelidir. Bu satın alma daha önce olduğundan, faiz ve
anapara geri ödenirken devlet açısından bir üretim faktörü elde edilmemektedir. İç borçların
anapara ve faiz ödemeleri, transfer harcaması; dış borçların anapara ve faiz ödemeleri ise
gerçek harcama olarak kabul edilir. Çünkü dış borç ödemelerinde millî hasılanın bir kısmının
yurt dışına aktarılmasıyla üretim faktörleri devlet tarafından satın alınmış olmaktadır.
- Merkezî idareden mahallî idarelere gelir transferi: Üstlendikleri hizmetlerin
maliyetlerini karşılamakta zorlanan mahallî idarelere, merkezî yönetim, gelirlerinden bir
kısmını aktarmaktadır. Karşılığında merkezî idare, üretim faktörü elde etmediğinden mahallî
idareye transfer harcaması yapılmış olur.
134

Sermaye Teşkili İçin Yapılan (Karşılıklı) Transfer Harcamaları: Devlet bu tür
transfer harcamaları karşılığında bir kısım sermaye malı veya hizmet yükümlülükleri elde
eder. Dolayısıyla transfer harcamaları, tümüyle karşılıksız değildir; karşılıklı transfer
harcamaları da vardır.
- Zorunlu hizmet karşılığı burs harcamaları: Verilen burs karşılığında kişilerden,
topluma karşı hizmet yükümlülüğü isteniyorsa yapılan transfer harcaması karşılıksız değildir.
- Özel kesimden menkul sermaye alımları: Hisse senedi, tahvil gibi menkul
kıymetlerin devlet tarafından satın alınması, bu değerleri elden çıkaranların servetlerinde
azalışa, devletin servet unsurlarında aynı miktarda artışa neden olmaktadır. Gerçek harcama
sayılması için harcama karşılığı değerin, cari dönemde üretilmiş olması gerekirdi; söz konusu
değer, geçmiş yıllara ilişkin olduğundan karşılıklı transfer harcaması sayılır.
- Önceki yıllarda yapılmış binaların satın alınması: Benzer şekilde o dönemde
yapılmış bir taşınmazın devlet tarafından satın alınması, gerçek harcama, geçmiş dönemde
üretilmiş (eski) taşınmazın satın alınması (yeni bir üretim olmayıp sadece mülkiyetin el
değiştirmesi gerçekleştiğinden) ise karşılıklı transfer harcamasıdır.
- Arazi satın alınması: Devletin arazi satın almasında da yeni bir üretim
gerçekleşmediğinden karşılıklı transfer harcaması yapılmış olur.

7.4. Diğer Sınıflandırmalar
7.4.1. Adi (Normal) Harcamalar – Olağanüstü Harcamalar
Bu ayrım, yapılan kamu harcamalarıyla ilgili ihtiyaçların niteliklerinden
kaynaklanmaktadır. Genel olarak adi harcamalar, devletin normal kamu hizmetlerini
karşılamak için yaptığı idare giderlerine denir. Bu bakımdan adi harcamalara normal
harcamalar da denir. Olağanüstü harcamalar ise her yıl tekrarlanmayan ve devletin yatırım
amacıyla yaptığı, normal kamu hizmeti çerçevesini aşan harcamalardır.
Adi ve olağanüstü giderlerin nelerle ilgili olduğunun açıklığa kavuşturulması
bakımından çeşitli kriterlerden hareket edilebilir.
Önceden tahmin edilmeme: Önceden görülüp tahmin edilebilen giderler adi,
diğerleri ise olağanüstü olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, bütçe hazırlandıktan sonra
karşılaşılan bir yer sarsıntısının ya da su baskınının yaratacağı harcamalar olağanüstüdür.
Çünkü bütçe tahminleri yapılırken öngörülmeleri mümkün değildir.
Giderlerin tekrar etmesi: Her şeyden önce karşılanması söz konusu ihtiyaçların ve
dolayısıyla yapılan giderlerin ortaya çıkış sıklığı önem taşımaktadır. Bu ölçüye göre bütçe
yapımında her yıl karşılaşılan, her yıl yeniden görülen, tekrar eden giderler adi; her yıl
karşılaşılmayan, karşılaşılmasına olanak bulunmayan, bir yıldan daha uzun süreli zaman
aralıklarıyla ortaya çıkan giderler ise olağanüstüdür. Örneğin, Boğaz Köprüsü, Antalya
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Limanı, Keban Barajı için yapılan harcamalar olağanüstüdür. Çünkü nitelikleri bakımından
devletin normal faaliyetleri arasına giren, o nedenle her yıl devlet bütçesinde yeniden kendini
gösteren harcamalardan değildir, tekrar etmezler.
Giderlerin yarattığı faydanın devam etmesi: Elde edilen fayda dikkate alındığında
adi giderlerin faydası bir bütçe dönemine yönelik olduğu hâlde, olağanüstü giderlerin
faydalarının bütçe döneminin ötesine uzanabildiği görülmektedir. Bütçe döneminin bir yıl
olarak uygulandığı göz önüne alınır ise söz konusu giderlerin faydasının aynı bütçe dönemi ya
da birden fazla bütçe dönemi ile ilgili olmasının, mali planlama ve bütçe açısından önemi
anlaşılır. Bu bakımdan ölçü, harcanan paranın yarattığı faydanın devamını esas alır.
Devlet hizmetlerinin çoğunda üretilen fayda hemen tüketilir. Yeni ihtiyaçların
karşılanması için üretimi sürdürmek gerekir. Ancak devlet öyle hizmetleri de üretir ki yapılan
harcamanın yarattığı faydayı sürekli hâle getirir. Bu durumda bütçeye aynı işler için yeni
ödenekler koyup üretimi sürdürme gereği hissedilmez. Örneğin, Boğaz Köprüsü, Keban
Barajı, Antalya Limanı vb.
Faydanın devamı ölçüsü, çok yanıltıcı sonuçlar verebilir. Her faydası sürekli şeyin
gerektirdiği gider, borçlanma ile karşılanacak olursa, kamu harcamalarında normal sayılacak
harcamaların sayıları çok azalır. Hizmetlilere verilen iş elbisesinden, daktilo, dolma kalem ya
da dosya gömleğine kadar pek çok eşya, faydası sürekli mal ve hizmet grubuna sokulmuş
olacaktır.

7.4.2. Zorunlu Harcamalar – Gönüllü Harcamalar
Kamu harcamaları, harcamayı yapan kuruluşun gideri yapma ya da yapmama
konusundaki serbestisi dikkate alınmak suretiyle zorunlu giderler ve gönüllü giderler
şeklinde ayrıma tabi tutulabilmektedir. Özellikle mahallî idarelerin bütçelerini düzenleme
bakımından uygulanan bu ayrım, giderlerin öncelik sırasını belirlemeye, ileriki yıllara
aktarabilecek ya da ertelenmeyecek nitelikteki giderleri belirlemede önem kazanır.
Gerçekten mahallî idarelere ait kanunlar, bu kuruluşların yapacakları hizmetleri
zorunlu ve isteğe bağlı hizmetler olarak iki gruba ayırmıştır. Kuruluş bütçesinde önce zorunlu
hizmetler için ödenek ayrılır. Eğer bütçe imkânları elverişli bulunursa, zorunlu hizmetler,
gereği gibi görüldükten sonra, artan para ihtiyari hizmetler için kullanılır. Örneğin; yerel
yönetim kuruluşlarının çevre temizliği, su, kanalizasyon hizmetleri gibi faaliyetlerinin gelecek
yıllara ertelenmesi düşünülemezken; park, bahçe, meydan gibi bazı sosyal faaliyetlerin sahip
olunan olanaklara göre bir süre sonra gerçekleştirilmesi yoluna gidilebilir. Ayrıca hem
merkezî hem de yerel yönetimi ilgilendiren ve her yıl tekrarlanma durumunda bulunan
personel, tamir-bakım, onarım vb. giderler de zorunlu giderlerdir. Yine merkezî yönetim
tarafından gerçekleştirilen eğitim, sağlık, savunma, adalet hizmetleri ile ilgili giderlerin
ertelenmesinin çeşitli sakıncaları vardır. Yapılmış olan sözleşmeler dolayısıyla ödenmesi
taahhüt edilen giderler de, koşulların gerçekleşmiş olması hâlinde zorunlu giderler kapsamına
girer. Örneğin dış borçlanma bir kanunla yapılır. Kanunda borç miktarı, faiz ve diğer konular
belirlenir. Bundan doğacak yıllık giderler de kanundan doğan zorunlu giderlerdir.
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Zorunlu kamu giderleri, kanuni yorumlara veya sözleşmelere dayanmaktadır. Bununla
birlikte giderlerin zorunlu ve isteğe bağlı olma ayrımını yapmak her zaman kolay olmaz.
Yetkili kuruluşların, giderlerle ilgili düşünceleri ve davranışları, tasarruf düşüncesi ve
giderlerin sosyoekonomik nitelikleri kararların verilmesinde etkili olur. Sahip olunan finansal
kaynakların, tüm kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderleri finanse etmek bakımından yetersiz
kaldığı takdirde zaman zaman giderlerde tasarruf edilmesi yoluna gidilebilir. Bu durumda,
toplum yaşamının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve bu bakımdan gerekli hizmetlerin
sürdürülebilmesi açısından doğrudan önem taşımayan, fedakârlık edilebilecek ya da
ertelenebilecek giderler araştırılır. Bu ertelenebilir nitelikteki giderler, genel olarak ihtiyari
giderler kapsamı içerisinde düşünülebilir.
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Uygulamalar

Türkiye’de cari harcamaların toplam kamu harcamaları içindeki payı ne
düzeydedir? Araştırınız.
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Uygulama Soruları

İç ve dış borç faiz ödemeleri kamu harcamalarının sınıflandırılması
bakımından farklı kategorilerde yer alırlar. Neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kamu harcamalarının çeşitli kriterler doğrultusunda sınıflandırılmasına
yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik ayrıma göre ifade edilebilecek kamu
harcamaları arasında yer almaz?
a)

Sosyal harcama

b)

Cari harcama

c)

Yatırım harcaması

d)

Olağanüstü harcamalar

2)
Savaş ve savaşla ilgili sebepler dolayısıyla yapılan harcamalar istisna
tutulursa kamu harcamalarının gerçek anlamda bir artış göstermediği görüşü
aşağıdakilerden hangisine aittir?
a)

Peacock ve Wiseman

b)

A. Wagner

c)

D. Ricardo

d)

R. Musgrave

3)
Kamu harcamalarının devleti oluşturan idari
gruplandırıldığı sınıflandırma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

birimlere

a)

Hiyerarşik tasnif

b)

Organik tasnif

c)

Fonksiyonel tasnif

d)

Güncel tasnif

4)

Aşağıdakilerden hangisi transfer harcamaları arasında yer almaz?

a)

İç borç faiz ödemeleri

b)

Öğrenci bursları

c)

Memur maaşları

d)

Emekli, dul ve yetim aylıkları

göre
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5)
Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının büyük bunalım
dönemlerinde sıçramalar yaparak arttığını ve daha sonra eski düzeyine inmediğini
savunmuşlardır?
a)

A. Wagner

b)

R. Musgrave

c)

C. Clark.

d)

Peacock ve Wiseman

6) Millî Eğitim Bakanlığının harcamaları transfer harcamaları arasında yer alır.
(Doğru/Yanlış) çünkü……
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
7) Transfer harcamaları tümüyle karşılıksız harcamalardır. (Doğru/Yanlış) çünkü……
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
8) Cari harcamalar, üretim kapasitesini doğrudan arttırır. (Doğru/Yanlış) çünkü…….
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
9) Maaş ödemeleri, zorunlu harcamalardır. (Doğru/Yanlış) çünkü……
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
10) Sübvansiyon, bireylere yapılan transfer harcamasıdır. (Doğru/Yanlış) çünkü……
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) b, 4) c, 5) d
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8. KAMU GELİRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

Kamu Gelirlerinin Tanımı ve Amaçları

8.2.

Kamu Gelirlerinin Sınıflandırılması

8.3.

Kamu Gelirlerinin Türleri

8.3.1. Vergi
8.3.2. Harç
8.3.3. Resim
8.3.4. Şerefiye
8.3.5. Parafiskal Gelirler
8.3.6. Fonlar
8.3.7. Mali Tekeller
8.3.8. Mülk, Teşebbüs ve Özelleştirme Gelirleri
8.3.9. Para Politikası ve Para Basmaktan Doğan Gelirler
8.3.10. Bağış ve Yardımlar
8.3.11. Borçlanma
8.3.12. Diğer Kamu Gelirleri
8.4.

Türkiye’de Genel Bütçe Gelirleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Parafiskal gelir ne demektir?
2- Vergi ile harç arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
3- Cebrîlik kriterine göre kamu gelirleri nasıl sınıflandırılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kamu
sınılandırılması
kavramak.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

gelirlerinin
konusunu

Kamu
gelirlerinden
hangilerinin günümüzde ön
planda
olduğunu,
hangilerinin ise daha tali
kaldığını kavramak.
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Anahtar Kavramlar

Adi (olağan) kamu geliri: Normal ve alışılagelmiş kamu hizmetlerinin
gerçekleştirilmesi için her yıl tekrarlanır nitelikte olan ve sürekli gelir yaratır kaynaklardan elde
edilen gelirlere olağan gelirler adı verilmektedir.
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Giriş
Kamu gelirleri; yasal dayanakları, mükellefleri, elde edilişleri, sürekli olup
olmadıkları, kesin veya geçici kaynak olmaları, belirli bir hizmete tahsis edilip edilmedikleri
vb. hususlar açısından çeşitlidir. Farklı gelir türlerinin iktisadi kararlar üzerindeki farklı
iktisadi ve sosyal etkilerinden yararlanılarak kamu gelirlerine mali gerekçelerin yanı sıra
ekonomik ve sosyal gerekçelerle de ihtiyaç duyulur. Dar anlamda kamu gelirleri, sadece
merkezî yönetimin gelirlerini kapsar; merkezî yönetimin yanı sıra diğer kamu kurumlarının
gelirlerinden de söz ediliyorsa, geniş anlamda kamu gelirleri tanımlanmaktadır.
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8.1. Kamu Gelirlerinin Tanımı ve Amaçları
Devletin kendisine verilen görevleri yerine getirebilmesi için gelire ihtiyacı
bulunmaktadır. Bir diğer ifade ile devletin kamu geliri elde etmesinin temel gerekçesi, kamu
hizmetlerinin ifa edilmesi için yapılması gereken kamu harcamalarının finansmanının
sağlanmasıdır. O hâlde, devletin kamu geliri elde etmesinin temelinde “mali gerekçe” yer
almaktadır. Diğer yandan, devlet anlayışında meydana gelen değişmelerin de etkisiyle
günümüzde devletler, temel kamu hizmetlerini görmenin yanı sıra ekonomik ve sosyal
gerekçelerle de ekonomiye müdahale etmekte ve kaynak dağılımında etkinliği sağlamak, gelir
bölüşümündeki adaletsizlikleri gidermek ve iktisadi büyümeyi sağlamak gibi hedefler
doğrultusunda ellerindeki politika araçlarını kullanabilmektedirler. O hâlde maliye
politikasının en temel araçlarından biri olan kamu gelirleri, sözü geçen ekonomik ve sosyal
hedefleri gerçekleştirmek üzere de kullanılabilmektedir. Netice itibarıyla, kamu gelirlerine
hem mali, hem de sosyo-ekonomik nedenlerle ihtiyaç duyulmaktadır.
Tanım itibarıyla, kamu kesiminin anayasal sınırlar içerisinde başvurduğu ve çeşitli
kaynaklardan elde ettiği gelirlerin tümüne kamu gelirleri denilmektedir.
Kamu gelirleri, geniş ve dar anlamda olmak üzere iki şekilde ele alınabilir. Merkezî
yönetimin çeşitli gelir kaynaklarından elde ettiği gelirler, dar anlamda kamu geliri olarak
tanımlanmaktadır. Merkezî yönetimin yanı sıra yerel yönetim kuruluşlarının, parafiskal
kurumların ve kamu iktisadi teşebbüslerinin çeşitli gelir kaynaklarından sağladıkları gelirlerin
tümüne ise geniş anlamda kamu gelirleri adı verilmektedir.

8.2.Kamu Gelirlerinin Sınıflandırılması
Kamu gelirleri, çeşitli özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı açılardan
sınıflandırılabilmektedir. Örneğin, cebrî olup olmamaları, sağlandıkları kaynağın niteliği ve
sürekli bir nitelik arz edip etmedikleri gibi özellikler dikkate alınarak farklı gruplandırmalara
gidilebilmektedir.

8.2.1. Cebrîlik Kriteri Açısından Kamu Gelirlerinin Sınıflandırılması
Kamu gelirleri cebrîlik kriterine göre, cebre dayanan ve cebre dayanmayan gelirler
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Vergiler, harçlar, cezalar, tazminatlar, parafiskal gelirler
cebrî gelirler arasında yer alırken mülk ve teşebbüs gelirleri, zorunlu olarak alınanlar
dışındaki borçlanma gelirleri ile bağış ve yardımlar, cebre dayanmayan kamu gelirleri
arasında yer almaktadır. Bilindiği gibi cebrîlik, kişinin ödeme konusunda davranış
serbestisine sahip olmamasını ifade etmektedir.

8.2.2.Sağlandıkları Kaynağın Nitelikleri Açısından Kamu Gelirlerinin
Sınıflandırılması
Bu kritere göre kamu gelirleri; özel ekonomi gelirleri ve kamu ekonomisi gelirleri
olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır. Devletin piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ve özel
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hukuk kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirdiği faaliyetlerden sağlamış olduğu gelirlere,
özel ekonomi gelirleri denilmektedir. Örneğin, mülk ve teşebbüs gelirleri bu grupta yer
almaktadır. Devlet, sahip olduğu malları kiraya verebilmekte ya da satabilmektedir.

8.2.3. Süreklilik Kriterine Göre Kamu Gelirlerinin Sınıflandırılması
Süreklilik kriterini esas almak kaydıyla kamu gelirleri, adi (olağan) ya da olağanüstü
gelirler olmak üzere iki grupta ele alınabilir. Normal ve alışılagelmiş kamu hizmetlerinin
gerçekleştirilmesi için her yıl tekrarlanır nitelikte olan ve sürekli gelir yaratır kaynaklardan
elde edilen gelirlere olağan gelirler adı verilmektedir. Vergi, resim, harç gibi kamu gelirleri bu
grupta yer almaktadır. Genellikle aniden ortaya çıkan ve önceden tahmin edilmesi pek
mümkün olmayan kamu giderlerini karşılamaya yönelik olarak gelirlere ise olağanüstü kamu
gelirleri denilmektedir. Bu tür gelirler, sürekli olarak gelir yaratmayan, ancak ihtiyaç hâlinde
başvurulan gelirlerdir. Borçlanma, emisyon, savaş ganimetleri ve yardımlar olağanüstü kamu
gelirleri arasında yer almaktadır. Ancak hemen belirtmemiz gerekir ki bilimsel
sınıflandırmada olağanüstü kamu gelirleri arasında yer alan borçlanma, sıklıkla başvurulması
nedeniyle günümüzde âdeta olağan kamu gelirleri arasında yer alır hâle gelmiştir.

8.3. Kamu Gelirlerinin Türleri
Kamu gelirleri çeşitli kaynaklardan elde edilmekte ve nitelik itibarıyla birbirlerinden
farklı özellikler sergilemektedirler. Vergiler, harçlar, resimler, şerefiyeler, vergi benzeri
gelirler, mülk, teşebbüs ve özelleştirme gelirleri, borçlanmalar, para basmaktan doğan gelirler,
bütçe dışı fon gelirleri, yardım ve bağışlar, para ve vergi cezaları devletin başlıca gelir
kaynakları arasında yer almaktadır.

8.3.1. Vergi
Vergi, liberal sisteme dayalı kapitalist ekonomilerde devletin en temel gelir kaynağını
teşkil etmektedir. Sanayileşmiş Batı ülkelerinde kamu gelirlerinin %75-95’ini vergiler
oluşturur. Tanım itibarıyla vergi, devlet veya kendisine vergilendirme yetkisi devredilmiş
diğer kamu kurumları tarafından, fert ve kurumlardan hukuki cebir altında, karşılıksız olarak
alınan iktisadi değerlerdir.
Verginin en önemli özelliği karşılıksız olmasıdır. Sunulan hizmetle doğrudan bir
ilişkisi söz konusu değildir, özel bir karşılığı bulunmaz. Kamu kesiminin sunduğu, herkesin
birlikte yararlandığı, bölünmez faydaya sahip mal ve hizmetlerin finansmanında kullanılır; bu
tür kamu hizmetlerinin genel karşılığı olarak alınır. Dolayısıyla, vergileme faydalanma
ilkesine göre yapılmaz. Buna paralel olarak, çoğu zaman arz edilen kamu hizmetleri de
ödenen vergiyle doğru orantılı değildir. Sunulan kamu hizmeti ve vergi arasında herhangi bir
bağlantı kurulmadan mükelleflerin vergi ödeme güçlerinin göstergesi olarak gelir, servet ve
tüketim üzerinden vergilendirilmeleri söz konusudur ki bu tür vergilere ödeme gücüne dayalı
vergiler denir. Hiç ya da çok az vergi ödeyen biri, kamu hizmetlerinden en çok faydalanan
kişi olurken, yapılan kamu hizmetleri, yüksek miktarlarda vergi yükü ile karşı karşıya bulunan
kesimlere hitap etmeyebilir.
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Tanımda da belirtildiği gibi, vergi devletin yürütme organınca ya da yetkisini
devrettiği başka kamu tüzel kişilerince tahsil edilir. Devlet ve yetki devrettiği kamu tüzel
kişileri, vergi alacaklısıdır. Türkiye’de gelir vergisini devlet, emlak vergisini belediyeler tahsil
eder. Ancak şunu hemen ifade etmek gerekir ki emlak vergisi açısından devlet vergilendirme
yetkisini değil, vergiyi tahsil etme yetkisini belediyelere devretmiştir. Bir diğer ifade ile
vergiye ilişkin tüm esaslar merkezî yönetim tarafından belirlenmektedir. Belediyelerin
verginin aslına ilişkin herhangi bir değişiklik veya yeni bir düzenleme yapma (örneğin oranını
değiştirme) imkânları bulunmamaktadır.
Verginin bir diğer özelliği, gerçek veya tüzel kişilerden alınmasıdır. Ülke vatandaşları
ile ülke ile iktisadi bağları olan ve ülkede yaşayan yabancılar vergi borçlusu konumundadırlar.
Vergi, hukuki cebir altında, bir diğer ifade ile zora dayalı olarak alınır. Bu zorunluluk
kanundan doğmaktadır. Verginin ilgili olduğu kanunda, vergileme koşulları detaylı biçimde
belirtilir. Bu çerçevede matrahı, oranı, yükümlüsü kanunlarla belirtilmiş olan vergileri
zamanında ödemeyen borçlular hakkında devlet gerekirse zor kullanabilir. Vergi yasalarına
aykırılık vergi suçunu doğurur. Vergi suçu işleyenlere para veya bazı durumlarda hapis cezası
uygulanır.
Günümüzde vergi, para ile ödenir. Vergi yükümlülüğü, para ekonomisine geçilmediği
dönemlerde ayni olarak (mal) veya bedensel hizmet şekilinde yerine getirilirken günümüzde
parasal bir yükümlülüktür.
Vergi, devlet açısından nihai bir gelir kaynağıdır. Yanlış hesaplama gibi istisnai
durumlar dışında yükümlüye geri ödenmez.
Vergi, başlangıçta yalnızca kamu harcamalarını finanse etmek için, bir diğer ifade ile
mali amaçla tahsil edilirken, zamanla mali amacın yanı sıra sosyal ve ekonomik amaçlarla da
başvurulan bir gelir türü hâline gelmiştir.

8.3.2. Harç
Kamu gelirlerinden bir diğeri harçlardır. Harç, kamu hizmeti üreten kurumların
sundukları hizmetten faydalanmak isteyenlerden faydalanma karşılığında aldıkları bedeldir.
Harcın en önemli özelliği yararlanma esasına göre tahsil edilmesidir. Gerçek veya tüzel
kişilerin ödedikleri harçlar karşılığında özel yarar sağlamaları söz konusudur. Örneğin eğitim
harçları, noter harçları ve pasaport harçları bireylerden, yararlandıkları bir hizmet karşılığında
alınır. O hâlde vergi, ödeme gücü ilkesine göre tamamen karşılıksız olarak alınan bir
bedelken, harç ise, faydalanma ilkesine göre tahsil edilen bir gelir türüdür.
Tıpkı vergide olduğu gibi harç da bireyler açısından zorunlu bir ödemedir. Harç olarak
ödenen tutar ile sağlanan hizmet arasında doğrudan sıkı bir ilişki vardır. Yükseköğrenime
devam edebilmek için belirlenmiş eğitim harcının ödenmesi zorunludur. Vergide ilgili yasa
kapsamına giren herkes için zorunluluk varken harçta harç konusu mal veya hizmetten
yararlanmak isteyenler için zorunluluk söz konusudur.
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Harç bakımından da kanunilik ilkesi esastır. Bir diğer ifade ile harçlar kanuna ya da
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak uygulamaya konur, değiştirilir veya kaldırılır. Harca
ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmeyenler de cezai müeyyide ile karşılaşırlar.
Harç, hizmetin bedeli ile doğru orantılı olmayabilir. Genellikle, hizmet maliyetinin
altında veya üstünde belirlenir. Harcın, özellikle pozitif dışsallıkların olduğu durumlarda,
maliyetin altında belirlendiği görülmektedir. Diğer yandan, devlete gelir sağlamak amacıyla
konulmuş harçlarda ise tutar, harca konu edilen hizmetin maliyetinin üstünde
belirlenebilmektedir.
Harç genellikle ilgili hizmeti sunan kuruluşun geliri olup onun bütçesine gelir olarak
kaydedilir. Türkiye’de devlet üniversiteleri, yükseköğrenim harcını öğrenciden tahsil eder,
ayrı bir hesapta tutar ve üniversitenin öğrenciye yönelik harcamalarında kullanır. Buna
karşılık bazı harçlar devletin genel bütçesine gelir olarak kaydedilir. Pasaport harcı, ilgili
pasaportu düzenleyen kurum tarafından tahsil edilse de genel bütçe geliri olarak hazine
hesabına yatırılır, kuruma geri ödenmesi söz konusu değildir.

8.3.3.Resim
Bir diğer kamu geliri türü resimdir. Resim, bir iş ya da faaliyetin yapılmasına yetkili
kurumlar tarafından izin verilmesi karşılığında yapılan ödemeler şeklinde tanımlanabilir.
Resim, “ulaştırma altyapıları resmi” gibi rıhtım hizmetlerinden yararlanacaklardan bir hizmet
veya iş karşılığı alındığı gibi, “ithalde alınan damga resmi” gibi doğrudan bir karşılık olmadan
da alınabilir.
Ödeme gücü ilkesinin esas olduğu vergilemeye karşın resim, yararlanma ilkesi esasına
göre tahsil edilir. Ancak diğer yandan vergi gibi kanunilik ilkesi çerçevesinde uygulanır ve
yasa ile konulur, değiştirilir ve kaldırılır.
Merkezî yönetim gelirleri içinde de rastlanmakla beraber daha çok yerel yönetimlerin
gelirlerinden sayılan resimler, günümüzde sayıca azalmıştır. Geçmişteki resim başlığındaki
birçok yükümlülük, günümüzde artık, vergi olarak tahsil edilmektedir. Örneğin, eğlence
vergisi, ilan ve reklam vergisi ile damga vergisi, eskiden resim olarak tahsil edilirken
günümüzde vergi şeklinde uygulanmaktadır.

8.3.4. Şerefiye
Şerefiye, kamu kurumlarının özellikle de belediyelerin gerçekleştirdikleri bayındırlık
faaliyetleri sonucunda değeri artan gayrimenkul sahiplerinden alınan bir çeşit değer artışı
vergisidir. Yol, köprü, meydan yapılması öncelikle herkesin kullanımına açık olan toplumsal
fayda sağlar. Ayrıca bölgenin ekonomik niteliğinde değişme olması, gayrimenkul sahiplerine
de özel fayda sağlar. Belediyenin yapmış olduğu alt yapı faaliyetleri sonucunda taşınmazın
satış veya kira bedeli artarsa yani taşınmaz sahibi rant artışı elde ederse, ortaya çıkan değer
artışı nedeniyle gayrimenkulün sahibi de yükümlü kılınarak yapılan kamu harcamasına
iştiraki beklenir. Taşınmaz sahibinin söz konusu değer artışını isteyip istememesi, önemli
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değildir. İlgili karar organının uygun ve gerekli görmesi durumunda uygulanır.
Faydalanma ilkesinin esas alındığı şerefiye uygulamasında eleştirilen bazı hususlar
bulunmaktadır. Söz konusu eleştirilerden bir tanesi değer artışının fiyatlara yansıyıp
yansımadığı ile ilgilidir. Taşınmazın satış bedeli ya da kira gelirinde artış olduğu varsayılır.
Rayiç değer artışı, taşınmazın değerine fiilen yansımasa da taşınmaz sahibi, mükelleftir.
Satmayı düşünmediği kendi evinde oturan bir kişinin fiilen ne kira gelirinde artış olur ne de
eskiye oranla yüksek satış geliri elde eder, ama nakde dönüşmeyen değer artışından ötürü
şerefiye mükellefi olur; ödemede zor durumda kalabilir. İkinci olarak, taşınmazın değer
artışının belediye tarafından vergilendirilmesi, değer artış sebebinin belediyenin yaptığı alt
yapı hizmetine dayanması hâlinde gerçekçidir. Ancak hızlı kentleşme sonucu taşınmaza olan
talep artışına kısa sürede taşınmaz arzı yetersiz kaldığında da mevcut taşınmazların rayiç
bedelleri yükselir. Bu durumda belediyenin sebep olmadığı bir rant artışını vergilendirmesi
şerefiye uygulamasının ruhu ile bağdaşmaz ve aynı zamanda çok da hakkaniyetli değildir.

8.3.5. Parafiskal Gelirler
Vergi benzeri gelirler olarak da adlandırılan parafiskal gelirler, iktisadi, sosyal ve
mesleki amaçlı kamu kuruluşlarının finansmanlarını karşılamak amacıyla bunların üye ve
hizmetlerinden yararlananlardan kanuna dayalı ve zora dayanarak alınan bedellerdir. Söz
konusu gelirler ilgili kurumun bütçesine varidat olarak kaydedilir. Bu gelirler cebren
alınmaları nedeniyle vergiye benzerken hizmet karşılığı alınmaları nedeniyle harca
benzemektedirler.
Belirli sosyal sınıfların veya belirli meslek gruplarının sağlayacakları faydaya yönelik
olan birtakım hizmetlerin vergilerle finansmanı sosyal adaleti zedeler. Söz konusu kişilerin
kendi yararlanacakları hizmetlerin maliyetlerini de kendilerinin üstlenmesi için parafiskal
gelirlerden yararlanılır. Bir anlamda, sunulan hizmet ile faydalanan bireyler arasında bir
karşılık ve bağ kurulur ve bu yolla kullanana ya da yararlanana ödetme ilkesi hayata geçirilir.
Ülkemizde belirli meslekleri yapabilmek için ilgili meslek odasına üye olmak
zorunludur. Doktorluk, avukatlık gibi mesleklerde üyelerinin mesleki bilgi üstünlüklerini
toplumdaki diğer fertlerin aleyhinde kullanmamalarını sağlayan meslek odası, aynı zamanda
meslektaşlar arasında uyulacak kuralları belirler, aralarındaki anlaşmazlıkların çözümünde
görev alır. Üye olma zorunluluğu, beraberinde üyeliğe giriş ücreti ve aidatların ödenme
zorunluluğunu da getirir. Bu ödemeler, yasal zorunluluğa dayandığından vergiye benzer.
Ancak vergiden farklı olarak yapılan ödemenin karşılığında belli hizmetlerden grup üyesi
olarak doğrudan veya dolaylı yararlanılması söz konusudur. Tabip odaları, barolar birer
mesleki parafiskal kurumdur ve yaptıkları harcamalar da parafiskal harcamadır. Benzer
şekilde, günümüzde Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirilmiş olan Emekli
Sandığı, SSK ve Bağ-Kur, çalışanların niteliklerine göre zorunlu üye oldukları birer sosyal
güvenlik kurumu olarak sosyal nitelikli parafiskal kurumdur; örneğin memur statüsü ile
çalışanlar, Emekli Sandığına üye olmak zorundadırlar; maaşlarından yapılan kesintilerle
üyeliğe giriş ücretleri ve aidatları, ödenir. Emekli Sandığı hesabına yatan bu paralara ek
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olarak memurun işvereni olarak çalıştığı kamu kurumu da memur adına ayrıca işveren
primlerini aynı hesaba yatırır. Sonuçta memur, adına iki ayrı taraftan yatırılan prim gelirleri
Emekli Sandığı tarafından kullanılır. Memurun emekli olması ile de sandıktan emekli aylığı
ve diğer hak edişlerini alması söz konusudur. Memur, çalıştığı sürece sosyal güvenlik
kurumuna üye olmak ve prim ödeme karşılığında emekli olduğunda yaşamının geri kalan
kısmında da geçimini sağlamak hakkını elde etmektedir. Emekli Sandığı bünyesinde kişi
adına toplanan ve yıllar zarfında sandığın yetkili birimlerince değerlendirilen para tutarı ile,
kişiye emekliliği süresince yapılacak ödemeler genellikle eşit değildir. Kişinin yaşam süresine
göre yapılacak harcamalar, toplanan paralardan az veya çok olabilir.

8.3.6. Fonlar
Fon, belli bir amacın ya da birbirine yakın amaçların gerçekleştirilmesi için belli
kaynakların toplandığı ve harcandığı kamusal nitelikli özel hesaptır, bütçeyle bağlantılı veya
bütçe dışında tutulabilir. Siyasi, idari ve mali kolaylıkları nedeniyle başvurulan bir yöntemdir.
Örneğin fon hesabından harcama yapmak bütçe içi kaynaklardan harcama yapmaktan daha
kolaydır.Vergi gelirlerinden farklı olarak fon gelirlerinin tahsis edileceği amaç yani hizmet
önceden belirlenmiştir.
Türkiye’de 1990’a kadar sayıları 104’e ulaşan fonlar, kamu hesap düzeninin
işleyişinde sorunlara yol açtığından büyük ölçüde terk edilmiştir. Günümüzde Destekleme ve
Fiyat İstikrar Fonu bütçe içinden takip edilmektedir. (1) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Fonu, (2) Savunma Sanayi Destekleme Fonu, (3) Tanıtma Fonu, (4) Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu ve (5) Özelleştirme Fonu ise bütçe dışı fonlardır. Ayrı bir fon idaresi
ve yöneticileri, tahsis edilmiş çeşitli gelir kaynaklarının toplandığı ve yönetildiği ayrı hesaplar
aracılığıyla mevzuatlarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve genellikle fon adının
çağrıştırdığı, belirlenmiş kamu hizmetlerini gerçekleştirmekten sorumludur. Fon mevzuatında
kimin (fon mükellefi) ne ölçüde fona gelir aktaracağı da belirtilmiştir; fon gelirleri genellikle
belirli kamu gelirlerine (örneğin gelir vergisine) veya tüketim harcamalarına (örneğin cep
telefonu kullanım bedellerine) ek olarak yüzdelerle oluşturulmaktadır.

8.3.7. Mali Tekeller
Talep esnekliği düşük olan veya ikame imkânı olmayan mal ve hizmetlerin tekel
hâlinde üretimi, malın fiyatının yüksek belirlenmesi olanağını sağlar. Bu durumda tekel rantı
şeklinde gelir elde edilir. Devletin bazı malların üretimini tekeline alması ve malın fiyatını
maliyetinden çok yüksek tutması ile elde edilen gelir, mali tekel geliridir. Ayrıca satış
fiyatının belli bir oranı şeklinde uygulanan tüketim vergisi hasılatı artar ve bu da devlete
ayrıca gelir sağlamaktadır. Böylece, genellikle negatif dışsallığı olan mal ve hizmetlerde
başvurulan bu yöntemle devlete iki farklı yoldan gelir sağlanmaktadır. Günümüzde mali
tekellerin önemi azalmıştır. Türkiye’de alkollü içki ve sigara ithaline izin verilmediği
dönemlerde bir kamu kurumu olan Tekel Genel Müdürlüğü, bütçe içinde katma bütçeli bir
idare olarak söz konusu malları özel maliyetinin üstünde satarak kurumun kârlı çalışmasıyla
elde edilen gelir fazlasını hazineye aktarıyordu. Önce kamu iktisadi teşebbüsü yapıldı; sonra
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da özelleştirildi.

8.3.8. Mülk, Teşebbüs ve Özelleştirme Gelirleri
Devletin arazi, bina, orman, maden gibi mal varlığını kiraya vererek veya satarak gelir
elde etmesi mümkündür. Sürekli olmayacak bir gelir elde etmek için devlet mal varlığı
mülkiyetinin el değiştirmesi, üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.
Ayrıca, sınai işletmeler kurarak veya hissedar olarak da gelir elde edebileceği gibi,
kara, hava, demir yolu, deniz ulaşımında ya da posta, telefon, radyo, televizyon gibi iletişim
ve habercilik alanında ekonomik ve sosyal gerekçelerle teşebbüsler kurarak da gelir elde eder.
Türkiye’de deniz yolu ulaşımını desteklemek için Denizcilik Bankası, yer altı zenginliklerine
ulaşmak için Etibank, konut sorunlarına çözüm için Emlak Bankası, esnafı desteklemek için
Halk Bankası, çiftçiyi desteklemek için Ziraat Bankasının kurulması gibi, devlet mali amaçlı
veya çeşitli sektörleri geliştirmek için ekonomik amaçlı olarak bankacılık alanında da
girişimlerde bulunur, gelir elde eder.
Söz konusu gelirlerin kamu gelirleri içindeki önemi ülkelere, zamana, mevcut
koşullara ve uygulanan sosyal, ekonomik ve mali politikalara göre değişmektedir. Kamu
girişimciliğinin aşırı istihdama yol açması, teknolojik yenilik ve gelişmelere uyumsuzluk ve
verimsizlik, faaliyetlerin zararla sonuçlanması sonucu etkinsizliğe de sebep olunması, siyasi
kullanımların önlenememesi, uluslararası kuruluşların yönlendirmeleri vb. nedenlerle tüm
dünyada özelleştirmeler ön plana çıkmıştır. Liberal politikalar yaygınlaştıkça devlet gelirleri
arasına özelleştirme gelirleri de katılmaktadır. Sürekli olmayan bu gelir türünün kısa vadedeki
cazibesi, uzun vadede, kamusal ihtiyaçların değişmesi durumunda başvurulacak iktisadi ve
mali politikaların esnekliğinin kaybolmaması açısından dikkatle izlenmesi gereken bir
durumdur.

8.3.9. Para Politikası ve Para Basmaktan Doğan Gelirler
Devlet, uyguladığı para politikası ve para basmak suretiyle de kamu geliri elde
etmektedir. Gelir bakımından sıkıntıya düşen kamu otoriteleri, geçmişte olduğu gibi
günümüzde de bu yola zaman zaman başvurabilmektedirler. Geçmişte altın para rejiminin
yürürlükte olduğu devirlerde yeni vergilerin yaratacağı tepkilerden korkan krallar bir kısım
kamu harcamalarını finanse etmek için dolaşımdaki altın sikkeleri eritip bunu değeri düşük
olan bir başka madenle alaşıma tabi tutmakta ve daha fazla madeni para basabilmekte idiler.
Kağıt para sisteminin geçerli olduğu günümüzde ise hükümetler Merkez Bankası aracılığı ile
bu kaynağı zaman zaman kullanma yoluna gitmektedirler. Örneğin, mali yıl içinde gelir-gider
dengesizliğinin ortaya çıktığı aylarda hükümet, Merkez Bankasına hazine bonosu satmakta ve
banka da bu bonoları alabilmek için emisyona başvurabilmektedir. Ancak emisyon, ekonomik
yapı ve koşullar üzerinde önemli etkiler yaratıp ekonomik dengeyi bozucu sonuçlara yol
açabileceğinden nadiren ve oldukça ihtiyatla başvurulması gereken bir gelir türüdür.
İkinci olarak ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin düşürülmesi
anlamındaki devalüasyon da devlete dolaylı olarak gelir sağlar. Devletin elindeki döviz ve
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altın stoklarının ulusal paraya göre değerleri devalüasyon oranında artacağından hazineye
devredilen bir gelir ortaya çıkar.
Parasal işlemlerden kaynaklanan bir diğer gelir türü de paranın değerindeki azalmadır.
Enflasyon, parasal değere bağlı satın alma gücünü erittiğinden bireylerin elindeki satın alma
gücünü devlete geçirerek azaltır, bu açıdan enflasyon vergi ile benzerlik gösterir. Koşullar
gerektiğinde piyasadaki tüketimi kısmak için vergiye duyulan tepkiyi çekmemek adına
enflasyonun bir tür finansman aracı gibi kullanılması mümkündür.

8.3.10. Bağış ve Yardımlar
Gerçek veya tüzel kişilerden, başka devletlerden ve uluslararası kuruluşlardan ayni
(örneğin bina) ya da nakdî (para) bir kaynak, genel amaçlı veya özel amaçlı (binayı, okul
olarak kullanmak ya da verilen parayı bilgisayar laboratuarında değerlendirmek gibi) olarak
kamu kurumları ile kamu yararına çalışan kuruluşlara aktarılabilir. Genellikle geri ödenmesi
isteniyorsa geçici bir gelir kaynağı olarak yardımdan, geri ödenmesi istenmiyorsa kesin bir
gelir kaynağı olarak bağıştan söz edilir. Sürekli olmayan bir gelir türüdür.

8.3.11. Borçlanma
Klasik iktisatçılar için ancak savaş, deprem gibi olağanüstü koşullarda
başvurulabilecek olağanüstü bir gelir kaynağı olarak düşünülen kamu kesiminin borçlanması,
kamusal ihtiyaçlardaki artışın vergilerle karşılanamamasından ötürü giderek kamu
bütçelerinin olağan gelirleri arasına girmiştir. Borçlanmaya sadece mali kaynak sağlamak için
başvurulmaz; borçlar, aynı zamanda yaratacakları iktisadi etkilerden ötürü maliye politikası
aracıdırlar.

8.3.12. Diğer Kamu Gelirleri
Toplam kamu gelirleri içinde fazla önemi olmayan genellikle süreklilik de arz
etmeyen başka kamu gelirleri de vardır:
- Eski dönemlerde savaş ganimetleri ve tazminatlar,
- Günümüzde mirasçısı olmadan ölenlerin mal varlığının hazineye kalması,
- Para ve vergi cezaları bu grup içinde toplanabilir.
Örneğin; vergi, trafik, imar vb. konularda ilgili yasalara uymayanlar üzerinde
caydırıcılık etkisinden yararlanmak için başvurulan para ve vergi cezalarında amaç kamu
kesimine doğrudan gelir sağlamak değildir. Söz konusu cezaların kamu gelirleri içindeki
payının da düşük olması gerekirken son zamanlarda bu cezalar -yasa ve kural ihlallerinin
artışı ile orantılı biçimde- kamu gelirleri arasında önemli yer tutmaya başlamışlardır.
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8.4. Türkiye’de Genel Bütçe Gelirleri
A.

VERGİ GELİRLERİ

1.

Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler: gelir vergisi, kurumlar vergisi.

2.
vergisi.

Mülkiyet üzerinden alınan vergiler: veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar

3.
Dâhilde alınan mal ve hizmet vergileri: dâhilde alınan KDV, ÖTV, banka ve
sigorta muameleleri vergisi, şans oyunları vergisi, özel iletişim vergisi.
4.
Uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergiler: gümrük vergileri, ithalde
alınan KDV, diğer dış ticaret vergileri.
5.

Damga vergisi

6.

Harçlar

7.

Başka yerde sınıflandırılmayan diğer vergiler

B.

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

1.

Mal ve hizmet satış gelirleri

2.

Malları kullanma ve faaliyette bulunma izin gelirleri

3.
KİT ve kamu bankaları gelirleri (hazine portföyü ve iştirak gelirleri ile KİT ve
İDT’lerden sağlanan gelirler )
4.

Kurumlar hasılatı

5.

Kurumlar kârları (döner sermayeler ile diğer kurum kârları)

6.

Kira gelirleri

7.

Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

C.

ALINAN BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

D.

FAİZLER, PAYLAR VE CEZALAR

E.

SERMAYE GELİRLERİ

F.

ALACAKLARDAN TAHSİLAT
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Uygulamalar

Araştırınız.

Türkiye’de kamu gelirlerinin yıllar itibarıyla gelişimi nasıl olmuştur?
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Uygulama Soruları

Harçlar, bir çok açıdan vergilere benzeyen kamu gelirlerindendir. Söz konusu
benzerlikleri şu şekilde sıralayabiliriz:…………….
Yukarıdaki boşluğu uygun ifadeler ile doldurunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamu gelirleri tıpkı kamu harcamalarında olduğu gibi çeşitli şekillerde
sınıflandırılabilir. Cebrîlik kriteri, sürekli elde ediliyor olup olmamaları ve sağlandıkları
kaynağın niteliği, söz konusu kriterler arasında yer almaktadıar.
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Bölüm Soruları
1)
Vergi tanımını yaparken, modern maliye yaklaşımını klasik yaklaşımdan
ayıran temel özellik hangisi olabilir?
a)

Verginin yasaya dayanmaması

b)

Vergi ödemeyenlere cezai yaptırım öngörülmemesi

c)

Verginin ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmek üzere alınabilmesi

d)

Vergi karşılığında kamu hizmeti sunmak zorunda olunması

2)
kalemidir?

Günümüzde aşağıdakilerden hangisi, devletin en çok hasılat sağlayan gelir

a)

Harç

b)

Parafiskal gelirler

c)

Vergi

d)

Bağış ve yardımlar

3)

Aşağıdakilerden hangisi verginin temel özellikleri arasında yer almaz?

a)

Günümüzde oldukça büyük tutarlara ulaşması

b)

Gönüllülük esasına dayanması

c)

Kamu hizmetlerinin finansmanı için alınması

d)

Kanunlara dayalı olarak alınması

4)
Belediyeler tarafından gerçekleştirilen bayındırlık faaliyetleri sonucunda
değeri artan gayrimenkul sahiplerinden alınan bedele ne ad verilir?
a)

Şerefiye

b)

Resim

c)

Harç

d)

Parafiskal gelir
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5)
Geçmişte varolup zamanla önemi azalan ve gününümüzde çoğunlukla
vergiye dönüşmüş olan kamu geliri türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Mali tekeller

b)

Doğal tekeller

c)

Resim

d)

Harç

6)

Harçlarla vergiler arasında bir fark yoktur. (Doğru/Yanlış); çünkü…..

Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
7)
çünkü….

Avukatların baroya ödedikleri bedel, teşebbüs geliridir. (Doğru/Yanlış);

Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
8)
Şerefiye, belediyenin yaptığı alt yapı maliyetleri karşılığında ödenir.
(Doğru/Yanlış); çünkü….
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
9)

Kamu gelirleri, sadece mali gerekçeyle tahsil edilir. (Doğru/Yanlış); çünkü….

Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
10)

Vergi, gönüllülük esasına dayanır. (Doğru/Yanlış); çünkü……

Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) b, 4) a, 5) c
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9. VERGİLENDİRME: TARİHSEL, KAVRAMSAL VE TEORİK
ÇERÇEVE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

Verginin Tarihsel Gelişimi

9.2.

Verginin Teorik Gelişimi

9.3.

Verginin Tanımı ve Fonksiyonları

9.3.1. Verginin Tanımı
9.3.2. Verginin Fonksiyonları/Amaçları
9.4.

Vergilerin Sınıflandırılması

9.5.

Vergileme İlkeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Devlet vergileme neticesinde kamu hizmetlerinin finansmanı için gelir elde ederken
vergileme ile diğer başka amaçları da gerçekleştirebilir mi?
2- Dolaylı ve dolaysız vergi ne demektir?
3- Vergide genellik ilkesi ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Vergide
ödeme
gücü
ilkesinin
nasıl
hayata
geçirilebileceği
hakkında
bilgi sahibi olmak.
Verginin mali ve mali
olmayan amaçlarının neler
olduğunu açıklayabilmek.
Genel
kabul
görmüş
vergileme ilkelerinin neler
oluğunu kavramak.
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Anahtar Kavramlar

Vergide genellik ilkesi: Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın toplumdaki
tüm iktisadi birimlerin vergi ödemesi gerektiği anlamına gelir.
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Giriş
Vergi, şekli ve niteliği itibarıyla zaman içinde sürekli değişim göstermiştir. Önceleri,
dinî, ahlaki ve siyasi gerekçelerle vergi alınırken daha sonra mali ve iktisadi/sosyal
gerekçelerle vergi alınır olmuş; vergiyi haklı göstermek için de devletin oluşumuna bakış
açısına göre farklı görüşler ileri sürülmüştür. Vergilerin Adam Smith’in ileri sürdüğü şekliyle
klasik ilkeleri, esas itibarıyla günümüzde de geçerlidir. Vergi, yasal olmalı; adil olmalı;
iktisadi, mali ve idari ilkelere de uymalıdır. Ayrıca ödeme gücü ilkesi veya faydalanma ilkesi
kurallarına dikkat edilmelidir. Vergileri, konu farklılığına, ödemede kullanılan araca,
mükellefin kişisel ve aile durumunu dikkate alıp almamasına, dolaylı olup olmamasına gibi
değişik açılardan gruplandırmak mümkündür.
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9.1. Verginin Tarihsel Gelişimi
Vergi, kökenleri oldukça eskiye dayanan ve tarih boyunca devamlı değişiklikler
geçirmiş bir kavramdır. İnsanlar toplum hâlinde yaşamaya başladıktan itibaren kolektif
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla finansman kaynağına ihtiyaç duymuş ve yöneticiler toplum
üyelerini vergiler yoluyla mükellef kılmaya çalışmışlardır. Tarih boyunca verginin zaman
zaman bedenen çalışarak, zaman zaman da buğday, arpa gibi ayni ürün şeklinde ödendiği
görülmektedir. Önceleri ihtiyari ödeme şeklinde olan ve krallara, derebeylerine hediye ve
yardım şeklinde yapılan ödemelerden oluşan vergiler, merkezî devletlerin ortaya çıkmasıyla
zora dayalı bir ödeme şekline dönüşmüştür.

9.2. Verginin Teorik Gelişimi
Tarihsel temelleri oldukça eskilere dayanan vergi kavramı, teorik açıdan da çeşitli
boyutlarıyla derin tartışmalara yol açmıştır. Vergiye ilişkin ilk teorik tartışmalar, verginin
meşru olup olmadığı bir diğer ifade ile vergi toplamanın haklı ve makul olup olmadığı
noktasında yoğunlaşmıştır. Meşruluğun kabulünden sonra tartışmalarının ağırlık noktası,
ödenen vergi ile alınan hizmet arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı noktasına kaymıştır.
Teorik planda tartışılan bir diğer konu ise kamu yükünün toplumda adil bir biçimde
dağıtılabilmesi için verginin kamu hizmetlerinden sağlanan faydaya göre mi yoksa kişilerin
iktisadi iktidarlarına göre mi alınacağı hususu olmuştur. Bu tartışmalardan birincisi istifade
teorisi, ikincisi ise iktidar teorisi adı altında şekillenmiştir. İstifade ve iktidar teorileri,
kuramsal düzeyde oldukça büyük tartışmalara yol açmış olmakla birlikte, yapılan anayasal
düzenlemeler ile uygulama alanında sorun çözülmüş ve temel prensip olarak iktidar ilkesi
benimsenmiştir.

9.2.1. İstifade Teorisi
Gönüllü müdabede teorisi olarak da adlandırılan istifade teorisi, verginin bir “şey”
karşılığında alındığı, dolayısıyla bir mübadele (değişim) sayılacağı noktasında şekillenmiştir.
Vergide karşılık arayan ve vergiyi devletten sağlanan faydaların karşılığı/bedeli sayan istifade
teorisi fayda esasına dayanmaktadır. İstifade teorisi, literatürde iki görüş çerçevesinde
açıklanmaya çalışılmıştır. Bunlardan birincisi J. J. Rousseau’nun sosyal mukavele görüşünden
esinlenerek vergiyi açıklamaya çalışan görüş, diğeri ise marjinal fayda yaklaşımından yola
çıkan görüştür.
I) Sosyal mukavele anlayışından esinlenenler, Rousseau’nun, devletle halk arasında
gizli bir mukavelenin (sözleşmenin) olduğu görüşünden hareket ederler. Bu görüşe göre,
devletle vatandaş arasında âdeta zımni bir mukaveleye dayanan hak ve vazife ilişkisi
bulunmaktadır. Buna göre her hak bir vazife karşılığı olduğundan vatandaşın devletten birşey
talep edebilmesi için kendisine düşen vazifeyi yerine getirmesi gerekir. Vergi de bu
vazifelerin başında gelmektedir. Vergiyi mukavele teorisinden hareketle açıklamaya çalışan
görüş, literatürde kendi içinde üç ayrı yaklaşımın doğmasına neden olmuştur. Bunlar şu
şekildedir:
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a) Vergiyi hizmet bedeli sayan görüş: Bu görüşü savunanlar vergiyi devletin sunduğu
hizmetlerin karşılığı olarak değerlendirmekte, bir anlamda sunulan hizmetlerin bedeli/fiyatı
olarak kabul etmektedirler.
b) Vergiyi sigorta primine benzeten görüş: Bu görüşün savunucuları, sigorta primi
benzetmesi yaparak, vergiyi, can ve mal güvenliğinin her türlü riske karşı korunması için
devlete ödenen pay olarak değerlendirmektedirler.
c) Vergiyi sosyal giderlere katılma payı olarak kabul eden görüş: Bu görüş
çerçevesinde, toplum bir üreticiler birliğine benzetilmekte ve vergi de bu birliğin sosyal
giderlerine katılma payı şeklinde değerlendirilmektedir. Burada devlet bir üreticiler birliğine
benzetilir. Piyasa ekonomisinde üreticiler bir araya gelerek ortak çıkarlarını korumak
amacıyla ortaklık kurar ve kurdukları bu ortaklıkta genel giderlere katılma payı verirler. İşte
toplumdaki bireyler de ortak çıkarlarını korumak amacıyla kurdukları bu birlikte sosyal
giderlere katılma payı ödemelidirler.
Ancak, sosyal mukavele anlayışı çerçevesinde doğan ve “vergi kamusal malların
devletle vatandaş arasındaki değişim bedelidir” düşüncesine dayanan tüm bu görüşlerin
geçerliliği ciddi bir biçimde eleştirilmektedir. Verginin bu çerçevede açıklanamayacağını ileri
süren karşıt görüş savını aşağıdaki gerekçelere dayandırmaktadır. Buna göre;
- Vergi belirli bir hizmetin karşılığı değildir.
- Daha az vergi ödediği hâlde daha fazla kamu hizmetinden yararlananlar
bulunmaktadır.
- Kamusal malların faydasının bölünmezliği nedeniyle, vergi ile alınan hizmet
arasında bağlantı kurmak güçleşir.
- Devlet sigorta şirketi mantığıyla çalışmaz. Sigorta şirketlerinin amacı kârdır.
Devletin ise amacı kâr etmek değil kamu yararını maksimum kılmaktır. Ayrıca sigorta
şirketleri risk derecesine göre prim alır. Devlete ödenen vergide ise böyle bir şey söz konusu
değildir. Sigorta şirketi müşterisi ile karşılıklı sözleşme yapar ve sözleşme gerektiğinde
feshedilebilir. Ancak devletle vatandaşlar arasında benzer bir sözleşmeden bahsedilemeyeceği
gibi sözleşmenin sona ermesiyle ilişki de sona ermez.
II) Marjinal fayda anlayışından esinlenenler ise bireylerin özel mallara piyasa fiyatı
vererek kamusal mallara ise vergi ödeyerek sahip olacakları ve her ikisinde de fayda
maksimizasyonu ilkesinden hareket ederek seçimi kendilerinin yapacakları savından hareket
eder. Hipotez çerçevesinde, bireylerin tercihleri sonucunda bedelini ödeyerek piyasadan
alacakları özel mallar ile vergi karşılığında devletten alacakları kamusal malların marjinal
faydaları birbirine eşit olacak ve bu suretle optimum kaynak dağılımı kendiliğinden
gerçekleşecektir. Ancak bildiğimiz gibi böyle bir durumun gerçekleşebilmesi için bireylerin
kamusal mal ve hizmetlere olan taleplerini açıklamaları gerekir. Ancak önceki bölümlerde de
anlatıldığı gibi, bu hizmetlerin nitelikleri, bedavacılık eğiliminin doğmasına ve tercihlerin
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doğru bir biçimde açıklanmamasına neden olur. Dolayısıyla, söz konusu hipotezin temelini
oluşturan taleplerin açıklanacağı varsayımı, uygulama imkânı olmayan bir varsayımdır.

9.2.2. İktidar Teorisi
Vergilemede ödeme gücü ilkesini esas alan iktidar teorisinde bireylerin devlet
hizmetlerinden sağladıkları fayda oranında kamu harcamalarına katılmaları görüşü tamamen
bir kenara bırakılmakta, harcamaların finansmanına, hizmetlerden sağladıkları yarardan
bağımsız olarak iktisadi iktidarları oranında katılmaları öngörülmektedir. Bu yaklaşımda
devlet hizmetlerinden sağlanan faydalar ile vergileme arasında herhangi bir ilişki
kurulmamaktadır. Sadece iktisadi iktidar ölçüsü dikkate alındığından temel amaç gelir
dağılımında adaletin sağlanması olmaktadır. Oysa ki istifade teorisinde temel amaç, kaynak
dağılımında etkinliğin gerçekleştirilmesidir.
İktidar teorisi çerçevesinde, vergi almak devlet için bir hak, vergiyi ödemek kişiler için
bir ödevdir. O hâlde devlet bu hakkını nasıl kullanmalıdır ki toplam vergi yükünün bölüşümü
adil olabilsin?
Vergi yükünün adil dağıtılabilmesi için herkesin iktidarı oranında vergi vermesi
gerekir. Bunun için de vergi mükelleflerinin vergi ödemekten ötürü katlandıkları fedakârlığın
eşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda doğal olarak iktisadi güçleri eşit olanların eşit
vergi vermeleri (buna yatay adalet denilmektedir), farklı olanların da güç farklarında
değişiklik yaratmayacak şekilde farklı vergi ödemeleri (buna dikey adalet denilmektedir)
gerekir. Bu yaklaşımda eşitlendirilmesi gereken fedakârlık marjinal fedakârlıktır. Burada
dikkat edilmesi gereken husus eşitlenmesi gereken şeyin gelirden uğranılacak zarar değil,
faydadan uğranılacak zarar olduğudur. İşte yatay ve dikey adalet vergileme yolu ile bu
anlamda eşit fedakârlık yüklemenin birer aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.

9.3. Verginin Tanımı ve Fonksiyonları
9.3.1. Verginin Tanımı
Literatürde verginin çeşitli özelliklerini ön plana çıkaran farklı tanımları yer
almaktadır. Genel olarak ifade edildiğinde vergi, devlet veya yetkili kıldığı diğer kamu
kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerden, kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere,
hukuki cebir altında, belirli kurallara göre, karşılıksız olarak aldıkları iktisadi değerlerdir. Bu
tanımda yer alan her bir unsur, verginin ayrı bir özelliğini/niteliğini ifade etmektedir. Bu
çerçevede vergi;
- Vergilendirme yetkisine sahip meşru bir otorite tarafından alınır.
- Cebren alınır; vergi ödememek ya da vergi kanunlarını çeşitli yollarla ihlal etmek suç
olup bu suçu işleyenlere kanunlar çerçevesinde yaptırım uygulanır.
- Keyfiyetten uzak olarak belirli kurallara göre alınır; anayasa, kanunlar ve diğer
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hukuki tasarruflar aracılığıyla vergiye ilişkin yasal sınırlar çizilir, bu durum kanunilik ilkesi
olarak adlandırılır.
- Karşılıksız bir ödemedir; az veya çok vergi ödemek devletin sunacağı kamu
hizmetlerinden daha az ya da daha çok yararlanmayı mümkün kılmaz.
- Para ile ödenir.

9.3.2. Verginin Fonksiyonları/Amaçları
Verginin fonksiyonları dediğimizde vergileme ile gerçekleştirilmeye çalışılan her bir
amaç verginin fonksiyonunu oluşturmaktadır. Bu çerçevede vergilemenin amaçlarını mali
amaç ve mali olmayan amaçlar şeklinde iki grupta ele almak mümkündür.

9.3.2.1. Mali Amaç
Vergilemenin mali amacı, hem klasik hem de modern iktisatçıların üzerinde hemfikir
oldukları geleneksel amacı oluşturmaktadır. Şüphesiz verginin asıl amacı kamu harcamalarını
karşılamak üzere devletin ihtiyaç duyduğu gelirin elde edilmesidir. O hâlde vergilemenin
temel fonksiyonu kamu giderlerini finanse etmektir.
Verginin mali amacı gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken iki husus
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, vergileme dolayısıyla katlanılacak fedakârlığı en düşük
seviyeye indirebilmektir. Bu sebeple, mali amaca yönelen rasyonel bir vergilemenin her
şeyden önce subjektif fedakârlığı minimum seviyede tutması bir başka deyişle, veri bir vergi
yükünü yükümlüler arasında mümkün olduğu kadar adil dağıtması gerekir. İkinci olarak mali
amaca yönelen bir rasyonel bir vergi uygulamasında, verginin tarh ve tahsil masraflarının
mümkün olduğunca düşük tutulması önem taşımaktadır.

9.3.2.2. Mali Olmayan Amaçlar
Adolph Wagner, devlete gelir sağlama fonksiyonunun yanı sıra sosyal ve iktisadi
nitelikteki bazı amaçların gerçekleştirilmesi için de vergiye, bir araç olarak başvurulması
gerektiğini ortaya koymuştur.
Bu çerçevede gelir dağılımında adaletin sağlanabilmesi, ekonomik istikrarsızlıkların
giderilmesi ve iktisadi büyüme amacının gerçekleştirilebilmesi için de vergi bir araç olarak
kullanılmalıdır.
Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması
Günümüzde gelir dağılımında adaletin sağlanması vergilemenin en temel
amaçlarından birini oluşturmaktadıar. Piyasa ekonomisi kurallarına göre gerçekleşen bir gelir
ve servet dağılımı her zaman adil olmamaktadır. Bunun için devletin gelir ve servet
dağılımındaki adaletsizlikleri giderme yönünde piyasaya müdahale etmesi gerekir. Çünkü adil
ve dengeli bir gelir ve servet dağılımının gerçekleştirilmesi sosyal devlet anlayışının ve sosyal
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adaletin bir gereğidir. Bu çerçevede devlet, vergileme yoluyla, piyasada oluşan birincil gelir
dağılımına müdahale ederek gelir ve servet farklılıklarını törpülemelidir. Yüksek düzeyde
gelir elde eden bireyler artan oranlı tarifeler vasıtasıyla daha yüksek oranda
vergilendirilmelidir. Diğer taraftan devlet, asgari geçim indirimi ve ayırma prensibi gibi
yöntemlerle de gelir dağılımında adaletin sağlanmasına katkıda bulunabilir.
Ekonomik İstikrarın Sağlanması
Günümüzde, konjonktürel dalgalanmaların ekonomik istikrarı bozucu nitelikte
oldukları kabul edilmekte ve bu sebeple vergi politikasına ilişkin tedbirler vasıtasıyla bunların
hafifletilmesine çalışılmaktadır. Bir ekonomide konjonktürel istikrarın gerçekleştirilmesi
amaçlandığı zaman, tam istihdam ve fiyat istikrarının bir arada gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
Modern mali literatürde, konjonktürel dalgalanmaların hafifletilebilmesi için anti
konjonktürel bir bütçe politikasının zorunlu olduğu hususunda tam bir görüş birliği vardır.
Bilindiği üzere klasik bütçe teorisine göre, bütçenin mutlaka her yıl denk olması gerektiği ve
bu nedenle, bir buhran döneminde vergi gelirlerinde meydana gelen bir azalma sonucunda bir
bütçe açığı ile karşılaşıldığı zaman, vergi oranlarının yükseltilmesi veya yeni vergilerin
konulması gerekmektedir. Bana karşılık, konjonktürün refah döneminde vergi gelirleri
otomatik olanak artar ve dolayısıyla bütçede bir fazlalığa yol açarsa, vergi yükünün
azaltılması gerekir. Modern bütçe teorisine göre, böyle bir paralel vergi politikası,
konjonktürel dalgalanmaların hafifletilmesine değil, aksine kuvvetlenmesine yol açar. Çünkü
refah dönemlerinde vergi yükünün azaltılması zaten yüksek olan yatırım ve tüketim eğilimini
tamamen arttırarak enflasyonist eğilimlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Diğer
yandan buhran döneminde vergi yükünün ağırlaştırılması yatırım ve tüketim harcamaları
üzerinde olumsuz etki yaparak krizin daha da şiddetlenmesine yol açar. Bu sebeple, modern
maliye teorisi, vergi politikası alanında tersine bir politikanın uygulanmasına taraftar olup
konjonktürün daralma zamanlarında vergi yükünün hafifletilmesini, genişleme zamanlarında
ise vergi oranlarının değiştirilmesi ve vergi hukukuna ilişkin diğer vergisel tedbirler ile vergi
yükünün arttırılmasını yani ekonomideki konjonktürel ve strüktürel dalgalanmaları gidermek
için değişen iktisadi koşullar ile uyum hâline getirilen esnek bir vergi politikasının
uygulanmasını önermektedir.
İktisadi Büyümenin Sağlanması
Zamanımızda iktisadi büyümenin teşviki, hemen hemen bütün ülkelerde uygulanan
iktisat politikasının temel amaçlarından biridir. Bu amacın gerçekleşmesinde, maliye
politikasına ve dolayısıyla vergi politikasına önemli görevler düşer. Devlet vergisel tedbirler
yardımı ile iktisadi büyümeyi belirleyen faktörleri etkileyebilir. Örneğin, vergi politikası, iş
gücü potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından arttırılması, özel tasarrufların ve
yatırımların teşvik edilmesi suretiyle sermaye birikiminin hızlandırılması ve nihayet dinamik
bir üretim faktörü olan teknolojinin teşviki yönünde kullanılabilir.
Zaman içinde yukarıda belirtilen temel amaçların yanı sıra, ahlaki gerekçelerle, nüfus
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politikası hedefi doğrultusunda, halk sağlığının korunabilmesi amacıyla da vergi bir araç
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin alkollü içki ve tütün mamullerinin üzerine ağır
vergiler konularak halk sağlığı açısından zararlı olan bu maddeler caydırıcı hâle getirilmeye
çalışılmıştır. Yine nüfus politikası doğrultusunda vergiler, özendirici ya da caydırıcı nitelikte
uygulanmıştır. Örneğin 1920 yılında Fransa’da kabul edilen bekârlık vergisi ile 1934 yılında
Almanya’da uygulanan evlilik yardımı nüfus politikası doğrultusunda vergi politikalarının
şekillendirilmesi konusunda verebileceğimiz örneklerdir.

9.4. Vergilerin Sınıflandırılması
Zaman içinde devlete yüklenen fonksiyonların artması ve bunun paralelinde ihtiyaç
duyulan kamusal finansman miktarının artmasıyla birlikte vergiler de sayıca bir hayli artmış
bulunmaktadır. Rasyonel bir vergi politikasının esaslarını belirleyebilmek, özellikle mevcut
bir vergi düzenini değerlendirebilmek veya belirli amaçlara yönelen bir vergi sistemini
kurabilmek için, vergilerin belirli kriterlere göre sınıflandırılması büyük önem taşımaktadır.

9.4.1. Konularına Göre Vergiler
Gelir-Tüketim-Servet Vergileri: Vergilerin gelir, tüketim ve servet vergileri
şeklindeki ayrımına kriter olarak, seçilen vergi konusunun niteliği esas alınmaktadır. Gelir
doğduğu anda alınan vergilere gelir vergileri, bunun tüketim amacıyla kullanılması
aşamasında alınan vergilere tüketim vergileri, herhangi bir şekilde iktisadi varlıklara sahip
olma veya sahip olunan servetin el değiştirmesi durumunda alınan vergilere servet vergileri
denilmektedir.

9.4.2. Mükellefin Kişisel ve Ailevi Durumlarını Dikkate Alıp Almama
Durumlarına Göre Vergiler
Subjektif-Objektif Vergiler: Mükellefin kişisel ve ailevi özelliklerinin dikkate alınarak
vergilendirilmesi subjektif vergiler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Söz konusu vergiler
yükümlülerin ödeme gücene göre ayarlandığı hâlde, objektif vergiler doğrudan doğruya
verginin konusunu hedef almakta, yükümlülerin şahsi ve ailevi durumlarını bir diğer ifade ile
subjektif unsurları göz ardı etmektedir. Subjektif vergiler, mükellefin kişisel ve ailevi
durumlarını dikkate almak, ailevi durumlarına göre (evli veya çocuklu olmak) bazı indirimler
yapmak, geliri safi olarak kavramak, artan oranları tarifeler uygulamak ve ayrıma prensibini
gözönünde bulundurmak yoluyla ödeme gücünün tamamı üzerinden alınan vergilerdir. Bu
çerçevede özellikle gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisi subjektif vergilerdir. Buna
karşılık objektif vergiler, kişisel ve ailevi özellikleri dikkate almaksızın doğrudan doğruya
iktisadi unsurun hedef alındığı vergilerdir. Örneğin, tüketim vergileri ile bina ve arazi
vergileri objektif vergilerdir.

9.4.3. Matrahlarına Göre Vergiler
Advalorem-Spesifik Vergiler: Advalorem vergi, değer üzerinden alınan, spesifik
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vergi ise miktar üzerinden alınan vergi türüdür. Spesifik vergiler; ağırlık, uzunluk, hacim,
alkol derecesi, adet vb. ölçüler üzerinden hesaplanmak suretiyle alınır. Örneğin metreküp
üzerinden hesaplanan hava gazı, su ve kw/saat üzerinden hesaplanan elektrik tüketim vergileri
spesifik vergilerdendir. Advalorem vergiler ise genellikle malın değerinin/bedelinin belirli bir
yüzdesi şeklinde alınır. Örneğin gelir vergisi advalorem bir vergi türüdür.

9.4.4. Kullanılan Ödeme Aracına Göre Vergiler
Ayni-Nakdî-Bedeni Vergiler: Ayni vergiler, mal ya da ürün şeklinde ayın olarak
ödenen vergilerdir. Ülkemizde 1943-1945 yılları arasında uygulanan “Toprak Mahsulleri
Vergisi” ayni vergilerdendir. Mükellefler verginin ödenmesini bedeni çalışma ile
gerçekleştiriyor iseler bu durumda bedenî vergiler söz konusu olmaktadır. Türkiye’de 1952
yılına kadar uygulanan “Yol Vergisi” bu nitelikteki bir vergidir. Günümüzde ise nakdî
vergiler geçerli olup mükellefler yükümlülüklerini ayın olarak ya da bedenen değil, para ile
yerine getirmektedirler.

9.4.5. Konunun Sınırlı Tutulup Tutulmamasına Göre Vergiler
Geniş-Dar Tabanlı Vergiler: Konu kapsamındaki tüm unsurları kapsayan vergi, geniş
tabanlıdır; örneğin konusu mal ve hizmetler olan vergi, tüm mal ve hizmetleri kapsıyorsa
geniş tabanlı; sınırlı sayıda mal ve hizmetleri kapsıyorsa dar tabanlıdır. Özel tüketim
vergisi, dar tabanlı vergilere örnek teşkil ederken, katma değer vergisi geniş tabanlı vergiler
arasında yer almaktadır.

9.4.6. Dolaylı ve Dolaysız Vergiler
Dolaylı ve dolaysız vergi ayrımı, literatürde en çok tartışılan tasnif türlerinden biridir.
Çeşitli kriterler çerçevesinde vergilerin dolaylı ya da dolaysız nitelik taşıdıkları ifade
edilmektedir. Bu konudaki kriterler şu şekilde ifade edilebilir:
- Bir sınıflamaya göre, gelir ve servetin mevcudiyeti üzerinden alınan vergiler
dolaysız, gelir ve servetin kullanımı üzerinden alınan vergiler ise dolaylı vergiler olarak kabul
edilmektedir.
- Diğer bir kriter ise yansıma kriteridir. Yansımayan vergiler dolaysız, yansıyan
vergiler ise dolaylı vergilerdir. Yansıma kriterine göre, vergiyi ödeyen kanuni mükellef
verginin yükünü de fiilen taşıyor yani onu üçüncü şahıslara devredemiyor ise bu tür vergiler
dolaysız vergilerdir. Buna karşılık vergiyi ödeyen yansıma yolu ile bunu başkalarına
devredebiliyorsa bu vergi dolaylı bir vergidir. Gerçekten gümrük vergisi gibi bazı vergiler çok
kolay devredilebilirken veraset ve intikal vergisi gibi bazı vergilerin devri çok zor olmaktadır.
Ancak günümüz şartlarında her tür verginin kısmen de olsa yansıtılması mümkün
olabilmektedir. Dolayısıyla yansıma kriteri de vergilerin dolaylı ya da dolaysız vergi şeklinde
sınıflandırılmasında nihai bir kriter olamamaktadır.
Literatürdeki tartışmalar bir yana, genel çerçevede değerlendirildiğinde, mal ve
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hizmetlerin fiyatına eklenmek suretiyle tahsil edilen vergiler dolaylı vergiler olarak kabul
edilebilir. Bu kapsamda katma değer vergisi ilgili mal veya hizmetin bedeli üzerinden
hesaplanarak fiyata eklendiği için dolaylı bir vergidir. Tüketici, mal ve hizmetin fiyatı içinde
söz konusu vergiyi de öder. Bir mal ve hizmetin fiyatına eklenmeksizin ayrıca tahsil edilen
vergiler ise dolaysız vergiler olarak nitelendirilebilir. Gelir vergisi ve emlak vergisi dolaysız
vergiler arasında yer almaktadır.
Dolaylı ve dolaysız vergiler gerek vergi adaleti açısından gerek yükümlü psikolojisi
üzerinde yarattığı etkiler açısından gerekse verimlilik kriteri açısından birbirine zıt özellikler
taşımaktadır.
- Vergi adaleti açısından değerlendirildiğinde dolaysız vergiler, subjektif ölçülere
göre uygulandıklarından daha adil vergiler olarak kabul edilmektedir. Örneğin kişisel ve
ailevi özelliklerin dikkate alan gelir vergisi, geliri yüksek olanı daha çok, düşük olanı ise daha
az vergilendirdiğinden adil bir vergidir. Dolaylı vergiler ise, objektif niteliklerinden ötürü adil
kabul edilmezler. Zira, mükellefin ödeme gücü arttıkça vergi miktarı değişmemekte, geliri
yüksek olanların ödediği verginin gelirine oranı giderek azalmaktadır. Bu durum tersine artan
oranlılık (ric’lik) kavramı ile ifade edilir.
- Konuyu yükümlü psikolojisi açısından ele aldığımızda; dolaysız vergilerin, kişisel
ve ailevi özellikleri dikkate aldıklarından mükellefin daha az tepkisini çekmeleri
beklenmektedir. Ancak bununla birlikte dolaysız vergilerde, mükellef ve vergi idaresi
doğrudan karşı karşıya geldiklerinden mükellefler vergi baskısını doğrudan hissetmekte ve
dolaysız vergilere karşı daha fazla tepki göstermektedirler. Dolaylı vergiler ise fiyat içinde
gizlendiklerinden çoğu kez mükellef tarafından hissedilmezler. Mal ve hizmeti satın alırken
yapılan ödemenin bir bölümünün vergi için olduğunu fark etmeyen mükellef, mali açıdan
âdeta uyuşmuş gibidir. Vergi yükünün mükelleflerce fark edilmemesi literatürde mali anestezi
kavramı ile ifade edilmektedir.
- Verimlilik kriteri açısından değerlendirildiğinde ise dolaylı vergiler tarh ve tahsil
masrafları düşük vergiler olduklarından sağladıkları hasılat açısından mali verimliliği yüksek
vergiler olarak nitelendirilmektedir. Dolaysız vergiler ise tarh ve tahsile ilişkin masrafların
yüksek olması nedeniyle verimsiz vergiler şeklinde değerlendirilir.

9.5. Vergileme İlkeleri
Vergileme ilkeleri, vergiden beklenen fonksiyonların gerçekleşebilmesi için vergilerin
seçiminde, tekniğinde ve uygulanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususları ifade
etmektedir. Vergi kavramına paralel olarak vergileme ilkeleri de zaman içinde değişime
uğramıştır.

9.5.1. Adam Smith’in Vergileme İlkeleri
Adalet (Eşitlik) İlkesi: Smith Milletlerin Zenginliği adlı eserinde, “Her devletin
vatandaşları, devlet harcamalarına mümkün olduğu kadar, vergi ödeme güçleri göz önünde
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tutularak yan devletin koruması altında elde ettikleri gelirle orantılı olarak katkıda
bulunmalıdır.” ifadesine yer vermiştir. Bu ifadeyi açıklarken de, devlet harcamalarını birçok
hissedarı bulunan büyük bir mülkün giderlerine benzetmekte ve hissedarların, bu mülkten
sağladıkları menfaatle orantılı olarak harcamalara da katılmaları gerektiğini belirtmektedir.
Buradan anlaşılan, A. Smith’in ileri sürdüğü bu ilkenin, bugün kabul edilen anlamda bir
“adalet” ilkesi olmadığı, ancak iktisadi anlamda bir “eşitliğe” vurgu yaptığıdır.
Açıklık İlkesi: A. Smith’e göre, bireylerin ödemek zorunda oldukları vergi keyfiyetten
uzak, sınırları çizilmiş ve kesin olmalıdır. Mükellefler, verginin ödeme zamanı, ödeme biçimi,
miktarı vb. konuları net bir biçimde bilmelidirler.
Uygunluk İlkesi: Vergi, yükümlü açısından en uygun zamanda ve şekilde tahsil
edilmelidir.
İktisadilik İlkesi: Her verginin en temel amacı şüphesiz mali amaçtır. Bu nedenle,
vergilerin tarh ve tahsil masraflarının minimum düzeyde tutulabilmesi büyük bir önem arz
eder. Yine verginin halkın elinden çıkması ile devlet kasasına girmesi arasında geçecek süre,
mümkün olan en kısa süre olmalıdır.

9.5.2. Günümüzde Geçerli Olan Vergileme İlkeleri
i- Genellik İlkesi:
Bu ilke, bir ülke sınırları içerisinde bulunan herkesin, toplam vergi yüküne katılmasını
öngörmektedir. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm toplum bireylerinin vergi
ödemesi gereklidir. Bu, devlet tarafından topluma sunulan kamu hizmetlerinin yararının,
hiçbir sınırlama bulunmaksızın tüm topluma yönelik olmasının bir sonucudur. Devlet,
topladığı vergiler ve diğer kamu gelirleri dolayısıyla, tüm topluma yönelik olarak fayda
yaratmaktadır. İşte yaratılan bu toplumsal fayda ile ilgili harcamaların finansmanına herkesin
vergi ödeme gücüne göre katılması gereklidir. Bu zorunluluk, o ülke vatandaşı olsun, yabancı
olsun herkes açısından geçerlidir. Genellik ilkesi temel prensip olmakla birlikte, ihtiyaç
duyulması hâlinde, bazı yasal düzenlemelerle vergi uygulamasının kapsam veya sınırlarında
bazı ayarlamalara gidilebilir. Sosyal-ekonomik, idari ve mali nedenlerle bazı kişiler ya da
vergi konuları vergi dışında bırakılabilir, indirimler tanınabilir. Ancak söz konusu muafiyet ve
istisnaların, vergi erezyonuna yol açmayacak şekilde düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır.
Aksi takdirde, hem adalet ilkesi zedelenecek hem de mali amaca istenilen düzeyde
ulaşılamayacaktır.
ii- Kanunilik İlkesi
Vergilemenin en temel prensiplerinden olan kanunilik ilkesi, vergi düzenlemelerinin
bir kanuna dayanmasını, bir diğer ifade ile verginin hukuki açıdan meşru olması gerektiğini
öngörmektedir. Bu zorunluluk, belirsizliklerin ve keyfîliğin önlenmesi, verginin tarafları
arasında sağlıklı bir uygulama yapılabilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bir
verginin konulması ve uygulanması bakımından konu, vergiyi doğuran olay, muafiyet, istisna,
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matrah, oran, mükellef, sorumlu, tarh, tahakkuk ve ödeme ile ilgili unsurların kanunla
düzenlenmiş olması, hem temel vergi ilkelerine uygunluğun sağlanması hem de keyfîliğin
önlenmesi hem mükellef hem de idare açısından büyük önem taşır.
- Ülkemizde, Anayasamızın 73. maddesi kanunilik ilkesi dâhil olmak üzere, birçok
vergileme ilkesini özetler niteliktedir. Buna göre;
- Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle
yükümlüdür.
- Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır.
- Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya
kaldırılır.
- Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve
indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirlediği yukarı ve aşağı sınırlar
içinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilebilir.
Anayasamızın 73. maddesi ile; vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla
konulacağı; değiştirileceği veya kaldırılacağı, herkesin mali gücüne göre kamu harcamalarına
katılmak durumunda bulunduğu hüküm altına alınmış, vergide kanunilik ilkesi açık bir
biçimde ortaya ortaya konulmuştur. Birinci fıkrada yer alan “herkes” deyimi ise yukarıda
bahsettiğimiz genellik prensibinin bir yansımasıdır.
iii- Belirlilik İlkesi
Başarılı bir vergi uygulamasının gerçekleştirilebilmesi için, vergi ile ilgili tüm kurum
ve işlemlerin belli olması ve herkes tarafından anlaşılabilecek şekilde net ve açık bir biçimde
ortaya konulmuş olması gerekir. Vergi mükelleflerinin, verginin ödenmesinden kimin
sorumlu olacağının, verginin matrahının bulunması ile ilgili işlemlerin, oran ya da oranlarının,
ödeneceği zamanın ve nasıl ödeneceğinin yasada belirtilmiş olması büyük önem taşır.
Vergilendirmeyi ilgilendiren hususların belirsiz olması, iyi niyetli mükellefleri zor durumda
bırakabilmekte ve vergiye karşı tepkiyi artırmaktadır. Mükelleflerin, hangi işlemler
dolayısıyla, ne şekilde, nerede ve ne zaman, hangi tutarda vergi ödeyeceklerinin net bir
şekilde belirtilmiş olması, vergi adaleti açısından da arzulanmayan durumların ortaya
çıkmasını engeller.
iv- Mali İlkeler
Mali ilkeler denildiğinde; vergilemede verimlilik, esneklik ve istikrar ilkelerine
uyulması gerektiği ifade edilmeye çalışılmaktadır.
- Verimlilik İlkesi: Bu ilke yeterli vergi hasılatının sağlanabilmesi için gereken
tedbirlerin alınmasına işaret eder. Buna göre, vergi tabanı geniş tutulmalı, istisna ve
muafiyetler mümkün olduğunca az olmalı, vergi kaçakçılığı olanakları azaltılmalı, vergi
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oranları vergi ödeme eğilimini kırıcı düzeyde yüksek olmamalı ve nihayetinde vergiye karşı
tepkileri azaltacak önlemler alınmalıdır.
- Esneklik İlkesi: Vergi hasılatı, millî gelirdeki değişikliklere paralel olarak artış veya
azalış gösteriyor, bir diğer ifade ile, millî gelir artarken vergi hasılatı da artıyor, azalırken
azalıyor ise konjonktürel esneklikten söz edilir. Tek tek vergilerin yanı sıra, vergi sisteminin
de genel olarak konjonktürel esnekliği söz konusudur. Bir vergi veya vergi sisteminin belli bir
esnekliğinin olması, özellikle ekonomik gelişme aşamasında kamu kesimine daha fazla gelir
sağlar, bir diğer ifade ile verginin verimini arttırır ve mali amacın gerçekleşmesine katkıda
bulunur.
- İstikrar İlkesi: Belli bir verginin ya da tüm vergilerin millî gelirdeki değişiklikler ne
olursa olsun kamu kesimi harcamalarına yetecek geliri sağlaması gerektiğini ileri süren bu
ilkeye göre istikrarlı bir verginin verimi, üretim ve gelirin arttığı dönemde artmamalı; üretim
ve gelirin azaldığı dönemlerde ise verim düşmemelidir. Spesifik vergiler ve baş vergisi, bu
anlamda istikrarlı vergilerdir. Millî gelirdeki değişikliklerin mükelleflerden alınacak vergi
miktarını etkilememesi yönüyle tarafsız vergi anlayışına uygunsa da, günümüzde, çağdaş
vergi sistemlerinin istikrar ilkesinden çok esneklik ilkesi çerçevesinde şekillenmeleri tercih
edilir.
v- Adaletin Sağlanmasına İlişkin İlkeler
Geçmişten günümüze en çok üzerinde durulan vergileme ilkelerinden biri adalet
prensibi olmuştur. Adil bir vergi sisteminin amacı, vergi yükünün adil bir şekilde dağıtılması
olarak ifade edilebilir. Ancak, adalet, kişisel değer yargılarını içinde barındıran subjektif bir
kavramdır. Bu nedenle, gerek kişiden kişiye, gerekse dönemden döneme değişiklik
göstermektedir. Tarihsel gelişim içinde ele alındığında, vergi adaletine yön veren iki genel
yaklaşımının mevcut olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi, faydalanma kriterine
dayanan istifade yaklaşımı, diğeri ise vergi ödeme gücüne dayanan iktidar yaklaşımıdır.
Günümüzde vergide adaletin sağlanmasında yatay ve dikey adalet kavramları ön plana
çıkmaktadır. İktidar yaklaşımında, vergide eşitliğin sağlanabilmesi için vergi yükümlülerinin
ödedikleri vergiden dolayı katlanmak zorunda kaldıkları fedakârlığın eşit düzeyde olması
gerektiği vurgulanmaktadır. Buna göre, durumları eşit olan kimselerin eşit vergi ödemeleri
gerekmektedir. Yatay adalet denilen bu tür eşitlik anlayışında vergilerin tutarı ve oranı,
durumları her bakımdan eşit olan herkes için aynı olacaktır. Buna karşın, gelir, servet ve
kişisel durumlar bakımından koşulları farklı olan kimseler farklı vergi ödeyeceklerdir. Bu
durumda geliri fazla olan, az olandan daha çok vergi ödeyecektir. Dikey adalet olarak ifade
edilen bu durum, vergi adaletinin sağlanmasında büyük önem taşımaktadır. Yukarıda da
belirttiğimiz gibi, anayasamızın 73. maddesinde mali güce göre vergileme yapılması gerektiği
hükme bağlanmıştır.
Vergi yükünün mükellefler arasında dağılımında adaletin nasıl sağlanacağı, iki temel
görüşle açıklanmaya çalışılmaktadır. Faydalanma ilkesi ödenen vergi ile mükellefin devlet
faaliyetlerinden sağladığı fayda arasında bir denklik veya karşılıklı ilişki aranması gerektiğini;
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ödeme gücü ilkesi ise verginin mükellefin ödeme gücüne dayanması ve sunulan devlet
faaliyetleri ile ilişki kurulmaması gerektiğini ileri sürer. Söz konusu ilkeleri kısaca ele alalım:
Faydalanma İlkesi: İstifade teorisine dayanan bu ilke, kamusal mal ve hizmetlerin
maliyeti üzerinde yoğunlaşmakta ve sağlanan fayda ölçüsünde kamu hizmetlerinin
finansmanına iştirak edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Kişilerin kamusal mal ve
hizmetlerden bireysel olarak elde edecekleri fayda oranında kamu mal ve hizmetinin
maliyetini finanse etmeleri; başkalarının sağlayacakları fayda karşılığını ödememeleri esasına
dayalı bir sistemdir.
Faydalanma ilkesinde, yararlandığın kadar öde yaklaşımı esas alınmıştır. Bu yaklaşım
çerçevesinde, ulusal veya yerel boyutta kamu kesiminin üstlendiği özel mal ve hizmetlerin
birim maliyetlerinin tümü fiyat olarak alınmakta, yarı kamusal mal ve hizmetlerin ölçülebilen
özel faydalarının finansmanında ise söz konusu mal ve hizmetlerin birim maliyetlerinin bir
kısmı yararlanma vergisi/harç olarak ödetilmektedir. TCDDY’nin tren bileti veya metro bileti,
devletin sunduğu özel ve mal ve hizmetlerden yararlanma neticesinde ödenen fiyatı ifade
ederken devlet üniversitelerinde okuyan ikinci öğretim öğrencileri tarafından ödenmekte olan
öğrenime katkı payı yarı kamusal mallar için yapılan ödemeye örnek teşkil etmektedir.
Faydalanma ilkesine dayanan vergilendirme, günümüzde mahallî nitelikteki kamu mal ve
hizmet finansmanı için de geçerlidir. Örneğin, Türkiye’de belediyeler üstlendikleri
kanalizasyon, su şebekesi, yol, kaldırım gibi altyapı hizmetleri karşılığında faydalanma
ilkesine dayalı olarak maliyetin bir kısmını mal/hizmetten yararlananlar arasında paylaştırarak
harcamalara katılma payları almaktadırlar.
Bireylerin kamu hizmetlerinden elde ettikleri fayda ile orantılı olarak kamu
hizmetlerinin finansmanına vergi ödeyerek katılmaları, tarafsız devlet anlayışındaki az
sayıdaki kamu hizmetlerinin finansmanına yeterli olabilir ama günümüzdeki kamu kesimi
faaliyetleri için sadece kamu hizmetinden yararlananın, yararlandığı ölçüde vergi ödemesi,
yetersiz kalır. Kaldı ki faydalanma esasına dayalı vergileme tekniğini uygulayabilmek için
bireylerin elde ettikleri faydanın ölçülebilir olması; kamu mal/hizmetine yönelik gerçek
tercihin açıklanabilmesi gerekir. Oysa, tam kamusal malların hiç bölünemeyen faydaları ile
yarı kamusal malların (bölünen özel fayda haricindeki) bölünemeyen sosyal faydaları
örneklerinden de hatırlanacağı gibi, faydası bölünemeyen (bireyler arasında tek tek
paylaştırılamayan) mal/hizmetler de söz konusu olup bedel ödemekten kaçınanlar, faydadan
mahrum kılınamazlar. Dolayısıyla, mal/hizmetlerden faydalananlar ile fiilen elde edilen
faydanın değeri, tespit edilemediği için piyasa kesiminin yanı sıra kamu kesimine de ihtiyaç
doğar. Bu durumda, tüm kamu mal/hizmetleri, faydalanma ilkesine göre finanse edilemeyince
vergi sisteminin tümü de faydalanma ilkesi temeli üzerine oturtulamaz.
Ödeme Gücü İlkesi: Vergi yükü dağılımında kamu mal/hizmetlerinden elde edilen
faydayı dikkate alınmadan vergi ödeme gücünü esas alan bu ilkeye göre, bireyler kendileri ve
ailelerini geçindirecek miktarın üstündeki gelir veya servetleri üzerinden vergi ödemelidirler.
Ödeme gücü olmayanlardan vergi alınmamalı; ödeme gücü olanlar, ödeme gücü ile orantılı
olarak vergi ödemelidirler. Bir diğer ifade ile, ödeme gücü az olandan az, ödeme gücü fazla
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olandan daha çok vergi alınmalıdır. Bu noktada ödeme gücünün göstergelerinin neler olduğu
konusu önem kazanmaktadır.
A- Ödeme Gücünün Göstergeleri
Geçmiş yıllarda ödeme gücünün göstergesi olarak mülk esas alınırken, çağdaş
toplumlarda gelir, servet ve tüketim, ödeme gücünün modern göstergeleri olarak kabul
edilmektedir. Günümüzde, gelir, servet ve tüketimi kapsamlı bir biçimde vergi matrahına
dahil etmeden vergi adaletinin sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerde
vergi sistemlerinin temelini, kişisel gelir vergisi, kişisel servet vergileri ve kişisel harcama
vergileri teşkil etmektedir.
Gelir, ödeme gücünün en önemli göstergesidir; kişinin belli bir dönemde elde ettiği
gelir tutarının, kişinin kendisi ve ailesinin geçimi için gerekli olan veya üretim olanaklarını
sürdürmek için gerekli olan tutarı aşan kısmı, kişinin geliri üzerinden vergi ödeme gücünü
gösterir. Gelir üzerinden alınan vergiler, gelir vergisi ve kurumlar vergisidir.
Servet, gelirin harcanmayıp biriktirilen kısmıdır; mücevher, sanat eseri koleksiyonları
vb. servet unsurları, somut bir gelir yaratmazlar ama harcama potansiyeli sağladığı için vergi
ödeme gücü göstergesi olarak kabul edilirler. Emlak vergisi ile veraset ve intikal vergisi birer
servet vergileridir.
Tüketim harcamaları da vergi ödeme gücünün göstergelerindendir. Gelir üzerinden
alınan vergiler, tasarruf eğilimini genellikle olumsuz etkilerken tüketime dayalı vergiler
bireylerin tasarruf eğilimi karşısında tarafsızdır. Katma değer vergisi ve özel tüketim vergileri,
tüketime dayalı vergilerdir.
B- Ödeme Gücünü Gerçekleştirmede Kullanılan Araçlar
Ödeme gücüne ulaşmak için uygulamada bazı tekniklerden yararlanılmaktadır. Bunlar;
en az geçim indirimi, artan oranlılılık ve ayırma prensibidir.
1. En Az Geçim İndirimi
Bildiğimiz gibi, iktidar ilkesi herkesin iktisadi gücü ile orantılı bir biçimde vergi
ödemesi gerektiğini öne sürmektedir. Ancak acaba bir kimsenin vergi ödeme gücü ne zaman
başlar? Bu konuda genel kanı, bir kimsenin vergi ödeme gücünün ancak fizyolojik varlığını
sürdürebilecek gerekli vasıtaları sağladıktan sonra başlayabileceği şeklindedir. Şu hâlde, geliri
ancak fizyolojik varlığını devam ettirmeye yetecek seviyede bulunan bir kimsenin vergi
ödeme gücü bulunmamakta olup bu kimsenin vergiden muaf kılınması gerekir.
Gelir üzerinden alınan vergilerde uygulanan asgari geçim indirimi uygulamasında,
vergi dışı bırakılacak tutarın nasıl belirleneceği sorusu gündeme gelmektedir. Bunun için
bilimsel kriterlerle birlikte, sosyal ve siyasal faktörler de belirleyici olmaktadır. Konuya
gelişmekte olan ülkeler açısından bakıldığında en az geçim indiriminin vergi hasılatında
azalmaya neden olacağı endişesiyle, bir diğer ifade ile mali gerekçelerle karşı çıkılmakta ya
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da mekanizma kabul edilse bile oldukça sembolik tutarda bir indirime gidilmektedir. En az
geçim indirimini savunanlar, uygulamanın ne şekilde olacağı konusunda üç farklı görüş
ortaya çıkmaktadır. Buna göre;
- Fizyolojik asgari görüşü: Özellikle en az geçim indirimini ilk olarak savunan
yazarlarca benimsenen bu görüşe göre, en az geçim indirimi olarak belirlenecek tutarın
fizyolojik varlığın sürdürülmesine yetecek miktarda olması gerekir. Bir diğer ifade ile,
kişilerin fizyolojik varlıklarını devam ettirecek kadarki gelirlerinin vergi dışı tutulması
gerekir.
- Kültürel asgari görüşü: Bu görüş çerçevesinde, çeşitli sosyal sınıfların (işçi, köylü,
sanayici gibi) hayat seviyelerine göre farklı en az geçim indirimi seviyelerinin belirlenip
uygulanması önerilmektedir.
- Medeni asgari görüşü: Fizyolojik ve kültürel asgarinin saptanmasının zorluğundan
yola çıkan bir grup düşünür, medeni asgari görüşünü ortaya atmıştır. Buna göre kişiler için
“refah ve beşeri haysiyetin asgari seviyesini sağlayacak” gelir tutarının vergi dışı tutulması
gerekmektedir.
2. Artan Oranlılık
Vergi matrahı arttıkça matrahın artan dilimlerine uygulanan vergi oranlarının da
artması, artan oranlı vergi tarifesinin kullanılıyor olması anlamına gelmektedir. Bu sistemin
temelinde, gelir arttıkça marjinal faydasının azalması neticesinde, daha fazla gelir elde
edenlerin daha yüksek vergi ödemelerini haklı kıldığı esası yatmaktadır. Teorik olarak gelir
dağılımındaki dengesizlikleri giderme aracı olarak düşünülen artan oranlılığın uygulamada
belirlenmesinde objektif kıstaslar yerine sosyal, siyasi, ekonomik ve mali koşullar ön plana
çıkmaktadır. Artan oranlılık, gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisi gibi dolaysız vergilerde
uygulanabilmektedir.
3. Ayırma İlkesi
Artan oranlılık ve asgari geçim indiriminde olduğu gibi, ayırma ilkesinin de temel
hedefi, yükümlünün iktisadi gücü ile orantılı bir biçiçmde vergi ödemesine yardımcı
olamaktadır. Artan oranlılık bu amaca hizmet ederken mükellefin gelir düzeyini dikkate
alırken ayrıma prensibi, gelirin elde edildiği kaynak ile mükellefin sosyal durumu üzerinde
durmaktadır. Bu sistem, emek gelirleri ile sermaye gelirlerinin vergilendirilirken birbirinden
farklı değerlendirilmelerini esas almaktadır.
Ayırma ilkesi çerçevesinde emek ve sermaye gelirlerinin farklı biçimde
vergilendirilmesi gerektiği savı, birtakım gerekçelere dayandırılmaktadır. Emek gelirine göre
sermaye gelirinin daha istikrarlı ve güvenli bir gelir olduğu, sermaye sahibinin sermayesinin
yanı sıra emeğinin de olmasından ötürü, sermayesini kaybetse emeği ile gelir elde
edebileceği, sermaye gelirlerinde vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı olanaklarının daha
fazla olduğu vb. gerekçeler, sermaye gelirlerinin emek gelirlerine oranla daha ağır
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vergilendirilmesi gerektiği savına temel teşkil etmektedir.
Ayırma prensibinin uygulanmasına karşı çıkan görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşler
çerçevesinde, günümüzde sosyal güvenlik sistemlerinin gelişmesiyle emek gelirlerinin de
güvenceye kavuştuğu ve artan oranlılığın uygulandığı bir vergi sisteminde ayrıca ayırma
ilkesine ihtiyaç olmadığı ileri sürülmektedir. Ancak söz konusu iddianın geçerli olabilmesi
için sosyal güvenlik sisteminin yaygın ve etkin bir biçimde uygulanıyor olması büyük önem
taşımaktadır.
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Uygulamalar

Araştırınız.

Türkiye’de ödeme gücü ilkesini sağlamada hangi araçlar kullanılmaktadır?
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Uygulama Soruları

Vergi adaletini gerçekleştirmede artan oranlı vergiler büyük önem taşır.
Bunun nedeni nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, vergileme ilkelerini, verginin tanımı ve fonksiyonlarını, ödeme gücünün
göstergelerinin neler olduğunu ve ödeme gücüne ulaşabilmede hangi araçlardan
yararlanabileceğimizi öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi ödeme gücünün göstergelerinden değidir?

a)

Gelir

b)

Tüketim

c)

Kamu hizmetlerinden yararlanma

d)

Tasarruf

2)

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ve subjektif nitelikte bir vergidir?

a)

Gelir vergisi

b)

Kurumlar vergisi

c)

Emlak vergisi

d)

Hiçbiri

3)
Vergilemede ödeme gücü ilkesi Anayasamızın hangi maddesinde yer
almaktadır?
a)

Madde 13

b)

Madde 26

c)

Madde 91

d)

Madde 73

4)

Aşağıdakilerden hangisi anayasamıza göre mali güç ile orantılı olmalıdır?

a)

Vergi

b)

Resim

c)

Şerefiye

d)

Vergi benzeri yükümlülükler
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5)
Vergi adaletini
aşağıdakilerden hangisidir?

gerçekleştirmede

a)

Katma değer vergisi

b)

Kişisel gelir vergisi

c)

Özel tüketim vergisi

d)

Motorlu taşıtlar vergisi

6)
olmalıdır.

en

etkili

olabilecek

vergi

türü

Verginin….....…amacına göre, vergiler devlete gelir sağlarken adil ve tarafsız

Yukarıdaki boşluğu uygun ifade ile doldurunuz.
7)

Vergilerde mali ilkeler: (1)……;(2)…..ile (3)……ilkeleridir.

Yukarıdaki boşlukları uygun ifadeler ile doldurunuz.
8)

Dolaysız vergiler adil vergilerdir. (Doğru/Yanlış): çünkü…..

Yukarıdaki yargının doğru ya da yanlış olduğunu belirtip cümleyi uygun ifadeler
ile tamamlayınız.
9)
Sosyal güvenlik sisteminin gelişmiş olduğu ülkelerde ayırma prensibine gerek
yoktur. (Doğru/Yanlış): çünkü…..
Yukarıdaki yargının doğru ya da yanlış olduğunu belirtip cümleyi uygun ifadeler
ile tamamlayınız.
10)

Katma Değer Vergisi dar tabanlı bir vergidir. (Doğru/Yanlış): çünkü…..

Yukarıdaki yargının doğru ya da yanlış olduğunu belirtip cümleyi uygun ifadeler
ile tamamlayınız.

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) d, 4) a, 5) b
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10. VERGİLEME TEKNİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.

Verginin Tarafları

10.2.

Vergiye İlişkin Temel Kavramlar

10.2.1. Vergi Mükellefi
10.2.2. Vergi Sorumlusu
10.2.3. Kanuni Vergi Taşıyıcısı (Yüklenicisi)
10.2.4. Gerçek Vergi Taşıyıcısı
10.2.5. Verginin Konusu
10.2.6. Vergi Mükellefiyeti ve Konusunun Sınırlandırılması
10.2.7. Vergiyi Doğuran Olay
10.2.8. Vergi Matrahı
10.2.9. Vergi Oranı
10.2.10. Vergi Tarifesi
10.3.

Vergilendirme Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Muafiyet ve istisnaların birbirinden farkı nedir?
2-Kanuni vergi mükellefi ne demektir?
3-Vergileme süreci nasıl bir süreçtir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Vergiye
ilişkin
temel
kavramları öğrenmek.
Vergilemenin nasıl bir süreç
olduğunu kavrayabilmek.
Vergi
matrahının
ne
olduğunu ve nasıl tespit
edileceğini kavramak.
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Anahtar Kavramlar

Matrah: Vergi borcunu hesaplamak amacıyla, vergi konusunun indirgendiği
fiziksel-teknik veya ekonomik-parasal büyüklüktür.
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Giriş
Bu bölümde, vergilemeye ilişkin bazı temel kavramlar ve vergileme sürecine yer
verilecektir. Vergiye ilişkin kavramlar zaman zaman çok benzerlik gösterir. Vergileme
sürecinin iyi anlaşılabilmesi için kavramsal çerçevenin iyi oturması ve benzer nitelikteki
kavramlar arasındaki farklılıkların bilinmesi gerekmektedir. Vergilemeye ilişkin bu temel
kavramlar, her verginin kendi kanununda belirtilmektedir. Burada, söz konusu kavramlar
tanımlanarak kanunlar çerçevesinde örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır.
Vergi yükümlülüğü, vergiyi doğuran olay ile başlar; tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil
aşamalarından geçerek vergi süreci tamamlanır. Bu çerçevede kavramsal temellerin ardından
bir vergilendirme sürecinin nasıl gerçekleştiği anlatılacaktır.
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10.1. Verginin Tarafları
Vergilemede başlıca iki taraf bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; egemenlik hakkına
dayanarak vergi koyma yetkisine sahip olan devlet; ikincisi ise vergi mükellefidir. Vergi
uygulaması, veri alacaklısı ile vergi borçlusu arasındaki borç ilişkisini ifade eder. İlişkinin
alacaklı tarafında devlet veya vergi tarh ve tahsil yetkisine sahip olan kamu tüzel kişileri yer
alır. Vergilendirme/vergi koyma yetkisi, Türkiye gibi üniter sisteme sahip ülkelerde merkezî
devlete aittir. Ancak ABD ve İsviçre gibi federatif yapılı ülkelerde ise hem federal hem de
federe devletlerin vergilendirme/vergi koyma yetkisi bulunmaktadır. Ülkemizde, bina ve arazi
vergisi, çevre ve temizlik vergisi ve ilan ve reklam vergileri yerel idarelerce tahsil
edilmektedir. Ancak burada yerel idareler, vergiyi yalnızca tarh ve tahsile yetkili
kılınmışlardır. Bir diğer ifade ile söz konusu vergileri koyan idari birim yerel yönetimler
değil, Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

10.2. Vergiye İlişkin Temel Kavramlar
Vergi, içinde pek çok unsuru barındıran karmaşık bir olgudur. Günlük yaşamda,
vergiye ilişkin bir çok kavram duyarız. Verginin konusu, yükümlüsü, matrahı vb. ifadeler,
bunlar arasında belki de en çok karşılaştıklarımızdır. Vergiyi iyi anlayabilmek için söz konusu
kavramların anlamını bilmemiz ve zaman zaman birbirine çok yaklaşan bu kavramları ayırt
edebiliyor olmamız gerekir. Bu kavramları kısaca ele alalım:
Vergi uygulamasının diğer tarafında ise vergi borçlusu yer alır. Vergi borçlusu
(mükellef), vergi alacaklısına göre biraz daha komplike bir kavramdır. Mükellefiyete ilişkin
bu kavramları kısaca açıklayalım.

10.2.1. Vergi Mükellefi
Vergi mükellefi; kanunun, vergi alacağının doğumunu bağladığı olay ile ilişkisi
nedeniyle vergiyi geliri veya servetinden ödemek zorunda olan kişi ve kurumlardır. Bir diğer
ifade ile mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel
kişidir. Verginin kanuniliği ilkesi gereği, kimin vergi mükellefi olduğu ilgili kanunda açıkça
belirtilir.
Mükellefin birincil görevi vergiyi ödemektir. Vergi hukukunda bu ödeve, maddi ödev
denir. Ancak vergi kanunlarıyla mükelleflere, maddi ödevin yanı sıra şeklî bazı ödevler de
verilmiştir. Örneğin; işe başlama, işten ayrılma, defter tutma, belge ve kayıt düzenine uyma,
defter ve belgeleri saklama ve sorulduğu takdirde bilgi verme gibi ödevler, mükelleflerin şeklî
ödevleri arasında yer almaktadır.

10.2.2. Vergi Sorumlusu
Vergi mükellefi ile bir arada ele alabileceğimiz bir diğer kavram da vergi
sorumlusudur. Tanım itibarıyla vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından alacaklı
vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Esasen, mükellefler vergi ödevinin yerine
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getirilmesinden kendileri sorumludurlar. Ancak, bazı durumlarda bu ödevlerinin yerine
getirilmesi görevi kanun koyucu tarafından üçüncü kişilere yüklenir. Bu durumda mükellefler,
verginin asıl borçlusu olmaya devam ederler ancak, vergi ödevlerinin yerine getirilmesinden
başkaları sorumlu olur.
Bazı hâllerde, mükellefin, vergi ödeme ve vergi ile ilgili diğer şekilsel ödevlerini
yerine getirme sorumluluğu, kanun koyucu tarafından vergi sorumlusu denilen üçüncü kişilere
verilmiş olmaktadır. Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmek durumunda
olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine
getirmekten sorumlu tutulmuşlardır. Örneğin; bir işverene ve belirli bir iş yerine bağlı olarak
çalışanlar gördükleri hizmet karşılığında aldıkları ücret üzerinden Gelir Vergisi ödemek
zorudadırlar. Yani, bu şekilde ücret elde edeneler vergi mükellefidirler. Ancak, bu ücreti elde
edenlerin ödemeleri gereken vergilerin kesilip belirli bir süre içinde ilgili vergi dairesine
bildirilmesi ve ödenmesi görevi işverene yani ücret elde eden kimseyi yanında çalıştırana
aittir. Bu örnekteki ücret geliri elde eden kimse vergi mükellefi, işveren ise vergi
sorumlusudur.
Gelir vergisinde, çok sayıda mükellefin vergisinin ayrı ayrı tarh edilmesi yerine, daha
az sayıdaki ödeme yapan kişinin muhatap alınması daha ekonomik, basit ve güvenli bir
yöntem olmaktadır.

10.2.3. Kanuni Vergi Taşıyıcısı (Yüklenicisi)
Kanuni vergi yüklenicisi/taşıyıcısı, kanun koyucunun vergi yükünü taşımasını
istediği kişidir. Kanuni vergi yüklenicisi, bazen vergi mükellefi ile aynı kişidir, bazen de
kanun koyucunun iradesine göre ondan daha farklı biri olur. Örneğin, Gelir Vergisi
Kanunu’na göre kanuni vergi yüklenicisi gelir elde eden gerçek kişilerdir. Gelir vergisi
bakımından, vergi mükellefi ile kanuni vergi taşıyıcısı aynı kişidir.
Ancak katma değer vergisi ile özel tüketim vergisinde durum farklıdır. Söz konusu
vergilerde, verginin kanuni yüklenicisi, kanunda mükellef olarak tanımlanan kişi değil, vergi
konusu mal ve hizmetleri talep eden/satın alan tüketicilerdir. Tüketicilerin sayıca çokluğu ve
bunun neticesinde ortaya çıkabilecek denetim zorluğu, bu vergilerde, mükellef ile kanuni
vergi taşıyıcısını farklılaştırmayı gerekli kılmaktadır. Katma Değer Vergisi, tüketiciler yerine
verginin kanuni mükellefi olan işletmelerden tahsil edilir; işletmeler ise mükellef sıfatıyla
ödedikleri bu vergiyi, daha sonra, söz konusu malın fiyatına ilave ederek tüketicilere
devrederler. Vergi yansıması denilen bu mekanizma aracılığıyla vergi, kanunda tanımlanan
mükellef tarafından vergi idaresine ödendikten sonra, kanun koyucunun iradesi
doğrultusunda, kanuni vergi yüklenicisine devredilmiş olur.
Ödediği vergiyi yasalara dayanarak başkasına yansıtan (aktaran) kişi aracı mükellef /
yükümlü olarak adlandırılır. Yukarıda verdiğimiz Katma Değer Vergisi örneğinde vergiyi
devreden kimseler aracı yükümlüdürler. Yine benzer bir örneği gümrük vergisinde de vermek
mümkündür. İthal edilen bir otomobilin gümrük vergisini ithalatçı öder, daha sonra
otomobilin yurt içi fiyatına gümrük vergisi tutarını ekleyerek otomobili yurt içinde satın alana
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vergiyi yansıtır.

10.2.4.Gerçek Vergi Taşıyıcısı
Nihai vergi yüklenicisi veya taşıyıcısı da denilen gerçek vergi taşıyıcısı, vergiyi en
son ödeyen, yüklenen ve bir başkasına yansıtamayan kişidir. Daha önce de tanımladığımız
gibi, mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen yani vergiyi ödemesi
gereken kişidir. Ancak piyasa ekonomisinde, bir kimsenin ödediği verginin yükünü mutlaka
kendisinin taşıması söz konusu olmayabilir. Kanun koyucunun yükümlü kılmak istediği bu
kişi, piyasa koşullarından yararlanarak ödediği vergi yükünü yansıma mekanizması ile kısmen
ya da tamamen üçüncü kişilere yansıtabilir. Söz konusu yansıma mekanizması bazen kanun
koyucunun iradesi ile gerçekleşir. Yani, kanun koyucu da aslında, kanuni vergi taşıyıcısı
konusunda verdiğimiz örneklerde olduğu gibi, kanunda mükellef olarak tanımlanan kişiyi
değil, başkalarını vergilendirmek istiyordur. Ancak, tıpkı KDV örneğinde olduğu gibi,
kolaylık olması açısından vergiyi daha az sayıdaki kanuni mükelleften tahsil eder. Fakat,
bazen de yansıma mekanizması kanun koyucunun iradesi dışında gerçekleşir ve vergi yükünü
taşıması istenen kişiler, yansıma mekanizması vasıtasıyla bu yükü başkalarına devrederler.
İşte gerçek vergi taşıyıcısı, kanun koyucunun iradesi dâhilinde olsun ya da olmasın,
piyasa şartlarında gerçekleşen yansıma mekanizması neticesinde vergi yükünü nihai olarak
yüklenen kişidir.

10.2.5. Verginin Konusu
Verginin konusu, üzerine vergi konulan ve doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak
verginin kaynağını oluşturan iktisadi unsurdur. Bir diğer ifade ile, vergi neyin üzerinden
alınıyor ise konu odur. Verginin konusu bir mal, gelir, sermaye, olay, iş veya işlem olabilir.
Vergi ödeme gücünün göstergelerinden olan gelir, servet ve tüketim, temel vergi konularını
oluşturur.
Türk vergi sisteminde yer alan çeşitli vergilerden hareketle, verginin konusuna
örnekler verebiliriz. Sistemimizde yer alan ve en temel vergilerden biri olan gelir vergisinin
konusu, gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelirdir. Kurumlar vergisinin
konusunu ise safi kurum kazancı oluşturur. Emlak vergisi kapsamında yer alan bina vergisinin
konusu, Türkiye sınırları içinde bulunan binalar; arazi vergisinin konusu ise Türkiye sınırları
içinde yer alan arazi ve arsalardır.
Verginin neyin üzerinden alınacağı, yasa koyucu tarafından belirlenmekte olup
yasalarda gösterilmiş olmadıkça herhangi bir unsuru ya da işlemi vergilendirmeye imkân
yoktur. Bu duruma verginin kanuniliği ilkesi adı verilir. Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü
gibi, her verginin konusunun ne olduğu, ilgili vergi kanunlarında açıkça belirtilmektedir.
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10.2.6. Vergi Mükellefiyeti ve Konusunun Sınırlandırılması: Muafiyet
ve İstisnalar
Kanun koyucu tarafından belirli bir verginin mükellefi olarak tanımlanan bazı kişi ve
kurumların, yine kanun koyucunun iradesi doğrultusunda o verginin kapsamı dışında
bırakılmasına muafiyet adı verilir. Bir diğer ifade ile muafiyet, vergi yasalarına göre esas
itibarıyla vergiye tabi olması gerekirken mükellefin, kısmen veya tamamen, geçici veya
sürekli, şarta bağlı veya şartsız olarak vergi dışında tutulması olayıdır. Türkiye’de Gelir
Vergisi Kanunu’ndaki esnaf muaflığına ilişkin maddeye göre, belli bir iş yeri açmaksızın
gezici olarak perakende ticaret veya küçük sanat işiyle uğraşanlar gelir vergisi dışına
çıkarılmışlar yani vergiden muaf kılınmışlardır.
Diğer taraftan verginin konusu da sınırlandırılabilir. Vergi kanunlarına göre esas
olarak vergilendirilmesi gereken bazı vergi konuları kısmen veya tamamen, geçici veya
sürekli, şarta bağlı veya şartsız olarak vergi dışı tutulabilir. Örneğin emlak vergisinde, konut
olarak inşa edilen binaların vergi değerinin dörtte biri, beş yıl süreyle vergi dışı bırakılır.
Vergi konusuna getirilen bu sınırlamaya istisna denilmektedir.
Vergi istisna ve muafiyetlerine, vergi harcaması denilmektedir. Bunlar devletin
belirli ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak için bazı kesimlere sağladığı ayrıcalıklardır.
Devlet ekonomik ve sosyal bazı amaçlarla, bir anlamda mali amaçtan vazgeçmektedir.
Muafiyet ve istisnalar, yararlananların vergi yükünü kısmen veya tamamen hafifleterek vergi
avantajı sağlarlar; belli faaliyetlerin geliştirilmesine veya kişi ya da firmaların belli işlere
girmeleri yönünde teşvik edilmelerine sebep olurlar. Sonuçta vergi istisna ve muafiyetleri
vergi teşvik araçları olarak kullanılır.

10.2.7. Vergiyi Doğuran Olay
Verginin kanuniliği ilkesi gereğince vergi alacağı kanundan doğmaktadır. Devlet
lehine bir alacağın doğması için bazı koşulların ortaya çıkması gerekir. Vergi kanununda
vergi konusunun ve mükellefinin belirtilmesi, vergi borcunun ortaya çıkması için yeterli
değildir. Konu ve yükümlü arasında kanunun aradığı koşullar ve hukuki ilişkinin, bir diğer
ifade ile vergiyi doğuran olayın doğmuş olması gerekir. O hâlde vergiyi doğuran olay,
devletin vergi alacağının doğması için, verginin konusu ile mükellefi arasında, kanunun
aradığı şartların ve ilişkinin doğmasıdır.
Vergiyi doğuran olay, bir hukuki durumun oluşması, bir maddi olayın gerçekleşmesi,
bazı hak ve menfaatlerin doğması ya da bir şartın gerçekleşmesi şeklinde oluşabilir. Motorlu
taşıtlar vergisinde taşıtın gerçek veya tüzel kişi adına kayıt ve tescil edilmesi, katma değer
vergisinde malın teslimi, hizmetin ifası, gelir vergisinde gerçek kişinin gelir elde etmesi,
çeşitli vergiler açısından vergiyi doğuran olaya verebileceğimiz örneklerdir.

10.2.8. Vergi Matrahı
Vergi konusu ile matrahı, çoğu zaman karıştırılan benzer nitelikli kavramlardır. Ancak
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verginin konusu nitel, kalitatif bir kavram olduğu hâlde, verginin matrahı nicel, kantitatif bir
kavramdır. Matrah, vergi borcunu hesaplamak amacıyla, vergi konusunun indirgendiği
fiziksel-teknik veya ekonomik-parasal büyüklüktür. Birinci durumda vergi ağırlık, sayı,
hacim, yüz ölçümü, uzunluk, alkol derecesi gibi teknik büyüklükler üzerinden hesaplanır. Bu
tür vergilere spesifik vergiler adı verilir. İkinci hâlde vergi, fiyat veya bedel gibi ekonomik
miktarlar, değerler üzerinden hesaplanıp alınır. Bu tür vergiler ekonomik miktarlara
dayandığı, ekonomik değerler üzerine oturduğu için değere dayalı vergiler, advalorem
vergiler adını taşır.
Görüldüğü gibi, verginin konusu ve matrahı iki ayrı kavramdır. Örneğin gelir
vergisinde verginin konusu gelir, matrahı ise gelirin safi tutarıdır. Yine, bina vergisinin
konusu binanın kendisi olduğu hâlde, matrahı binanın değeridir. Bazı vergilerde konu ve
matrah birleşir; 1952 yılına kadar Türkiye’de uygulanmış olan yol vergisi örneğinde olduğu
gibi baş vergilerinde vergi konusu ve matrahı yükümlünün kendisi yani fiziki varlığıdır.

10.2.8.1. Vergi Matrahının Tespiti Usulleri
Vergi matrahı, çeşitli yöntemlerle belirlenir. Bu yöntemler kısaca aşağıdaki şekilde
özetlenebilir.
- İdarece Takdir Usulü:
Vergi matrahı, idare tarafından her mükellef için ayrı ayrı takdir ve tespit edilmektedir.
Geçmişte yaygın olarak uygulanmış olan bu yöntem, idare elemanlarının öznel değer
yatılarının etkisine açık olması, mükelleflere ait gizli bilgilerin açıklanmasına yol açması ve
bu suretle vergi psikolojisine aykırı olması ve vergilemede eşitlik ve adaleti sağlamada
yetersiz kalması gibi nedenlerle günümüzde oldukça sınırlı çerçevede kullanılmaktadır.
Türkiye’de 1942 yılında uygulanan Varlık Vergisi’nde kullanılan yöntemdir. Bu yöntem
giderek terk edilmekle beraber bazı durumlarda tamamlayıcı nitelikte kullanılmaktadır.
- Karine veya Dış Belirtiler Usulü:
Bu usul, idarenin bazı dış belirtilerden yararlanarak vergi matrahını belirlemesini
içerir. Uygulanması kolay olmakla beraber bu yöntemle vergilendirmenin adil olması için
matrah göstergesi olarak seçilen unsurların matrah hakkında gerçeği yansıtması gerekir.
Fransa’da bir dönem uygulanan kapı ve pencere vergisi karine usulünün tipik bir örneğidir.
Bu verginin uygulandığı dönemde, mükellefin vergi ödeme gücünün göstergesi olarak evinin
kapı ve pencere sayısı esas alınmıştır.
- Götürü Usul
Götürü usul, vergi matrahının ya da giderlerin objektif ölçütlere göre, genel olarak
tespitini ifade etmektedir. Matrahın götürü olarak belirlenmesi, idare tarafından oluşturulan
komisyonlarca gerçekleştirilir ve matrah çeşitli mükellef grupları itibarıyla tespit edilir.
Matrahın götürü usulde tespiti, toplumun sosyal, kültürel, iktisadi ve ahlaki yapısı sonucu,
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beyan usulünde başarılı olunamayacağı düşünülüyorsa başvurulan bir yöntemdir.
Vergi matrahının götürü usule göre tespitinin yanı sıra bazen de giderler götürü olarak
hesaplanmaktadır. Örneğin, gayrimenkul niteliğindeki mallarını kiraya verenler, gerçek
giderler yerine, isterlerse yıllık hasılatlarının %25’ini götürü gider olarak indirebilirler.
- Basit Usul
Türkiye’de 1999 yılında ticari kazancın belirlenmesinde götürü usul kaldırılınca
başvurulan bir yöntemdir. Ticari kazanç sahipleri bir yıllık hasılat ve giderlerine ilişkin
belgeleri yıl sonunda bağlı oldukları meslek odasının bu işle görevlendirilmiş bürosuna
götürmekte; büroda Maliye Bakanlığının belirlediği esaslara göre mükellefin beyan edeceği
matrah tespit edilmektedir. Mükellef defter tutmamakta, gerçek kazancı üzerinden götürü
yönteme göre daha adil bir vergileme yapılmaktadır.
- Beyan Usulü
Mükellefin bir takvim yılı içindeki tüm gelir ve giderlerini ilgili defterlere kaydetmesi,
vergi matrahını vergi yasalarında belirtilmiş esaslara göre kendisinin belirlemesi ve bir
beyanname ile vergi idaresine bildirmesi esasına dayanır. Matrah tespit yöntemlerinin en
gelişmiş şeklidir. Bu usulde, beyan edilen matrahın doğru olduğu kabul edildiğinden idarenin
matrahın belirlenmesinde herhangi bir rolü yoktur. Bununla birlikte, idarenin sıklıkla
uygulayacağı vergi denetimleri, gerçeğe aykırı beyanda bulunan mükelleflerin tespit
edilmesini sağlayarak, doğru beyanda bulunulmasını teşvik edebilir.

10.2.9. Vergi Oranı
Genel olarak ifade etmek gerekirse vergi miktarı ile matrah arasındaki orana vergi
oranı denilmektedir. Bir diğer ifade ile vergi oranı, vergi miktarının matrahın yüzde veya
binde değeri olarak ifadesidir.

10.2.10. Vergi Tarifesi
Vergi tarifesi, vergi borcunun hesaplanabilmesi için matraha uygulanan ölçülerdir.
Vergi oranı ile de çok yakın ilişkide olan vergi tarifesi, esasen çeşitli matrahların ve oranların
birlikte gösterildiği bir cetveldir. Türk vergi sisteminde gelir vergisi, özel tüketim vergisi,
motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi gibi bir çok vergi, tarifeye dayalı olarak
hesaplanır.
Özel tüketim vergisinde, farklı türdeki tüketim malları için dört ayrı liste hâlinde
düzenlenen tarife mevcuttur. Bu tarifede, vergi kapsamındaki kimi mallar için değerine göre
uygulanacak oranlar; kimi için ise sayı, ağırlık veya hacmine göre uygulanacak sabit tutarlar
belirtilmiştir. Kısaca, özel tüketim vergisinde değer esasına dayalı tarifelerle, spesifik
tarifelere birlikte yer verilmiştir.
Vergi matrahı ile ortalama vergi oranı arasındaki ilişkiye göre, vergi tarifeleri çeşitli
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şekillerde uygulanabilir. Bunlar; tek oranlı (düz veya sabit oranlı), artan oranlı (müterakki),
tersine artan oranlı ve azalan oranlı tarifelerdir. Söz konusu tarife türlerini kısaca ele alalım:
- Tek oranlı tarife: Ortalama vergi oranının matrahtaki değişiklikler karşısında sabit
kaldığı tarife tipidir. Matrah artsa bile vergi oranı değişmez. Örneğin Türkiye’de kurumlar
vergisi oranı, kurum kazancının %20’sidir. Matrahın her düzeyinde uygulanan vergi oranı
aynıdır. Matrah arttıkça ödenecek vergi miktarı mutlak olarak artar ama oransal olarak sabit
kalır.
- Artan Oranlı tarife: Vergi matrahı arttıkça, ortalama vergi oranının da arttığı tarife
tipine artan oranlı tarife denilmektedir. Bu tarife tipinde, vergi matrahı ile vergi oranı arasında
doğru yönlü bir ilişki bulunur. Örnek olarak,
Gelirin ilk 1000 TL’si için %15
Sonraki 2000 TL için %20 oranları uygulanıyorsa,
2000 TL kazanç sahibi gelirinin 1000 TL’si için 150 TL; kalan 1000 TL için de 200
TL; toplam 350 TL vergi öderken;
3000 TL kazanç sahibi gelirinin 1000 TL’si için 150TL; kalan 2000 TL için de 400
TL; toplam 550 TL vergi öder.
Ortalama vergi oranındaki artış, matrahtaki artışa eşit ise, düz artan oranlı tarife;
ortalama vergi oranındaki artış, matrahtaki artıştan büyük ise, çoğalan artan oranlı tarife;
ortalama vergi oranındaki artış, matrahtaki artıştan daha küçük ise, azalan artan oranlı tarife
söz konusu olur.
- Tersine Artan Oranlı Tarife: Bu tür vergi tarifelerinde, artan oranlı tarifelerin
aksine yükümlülerin geliri arttıkça vergi oranlarının giderek azaldığı görülmektedir. İşte bu
tür tarifelere tersine artan oranlı (ric’i) tarife adı verilir. Tersine artan oranlı vergi tarifeleri,
mükelleflerin taşıdıkları vergi yükü ile toplam gelirleri arasında bir karşılaştırma yapmak
suretiyle kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkmıştır. Yoksa vergi tarifesi, tersine artan oranlı
şekilde geliştirilmiş değildir. Gelir arttıkça, gelire nazaran vergi oranının düşmesi etkisini
yaratan bu uygulama, vergi adaletine terstir. Çünkü, ödeme gücü ile vergi miktarı arasında bir
ilişki kurulmamaktadır. Katma Değer Vergisi, ric’i karakterli bir vergidir.
- Azalan Oranlı Tarife: vergi matrahı ile vergi oranı arasında ters yönlü bir ilişkinin
olduğu tarife tipidir. Vergi matrahı yükseldikçe vergi oranının azaldığı; dolayısıyla gelir
seviyesi yükseldikçe ödenen vergi miktarının oransal olarak azaldığı bir durumu ifade eder.
Örnek olarak,
Gelirin ilk 1000 TL’si için %15
Sonraki 2000 TL’si için %10 oranları uygulanıyorsa,
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2000 TL kazanç sahibi gelirinin 1000 TL’si için 150 TL; kalan 1000 TL için de 100
TL; toplam 250 TL vergi öderken;
3000 TL kazanç sahibi, gelirinin 1000 TL’si için 150 TL; kalan 2000 TL için de 200
TL; toplam 350 TL vergi öder.

10.3. Vergilendirme Süreci
Vergi borcu, vergiyi doğuran olayla doğmakla birlikte, bu aşamada, söz konusu
alacağın miktarı henüz belli değildir. Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi, her zaman,
ödenecek belirli bir vergi borcunun olduğunu göstermez. Verginin tarh edilmesiyle başlayan
birtakım işlemlerin ardından vergilendirme süreci tamamlanır.
Vergilendirme süreci, dört aşamadan oluşmaktadır:
1. Verginin Tarhı
2. Verginin Tebliği
3. Verginin Tahakkuku
4. Verginin Tahsili

10.3.1. Tarh
Vergilendirme sürecinin ilk aşaması tarhiyattır. Vergi tarhı, vergi borcunun
hesaplanması için yapılan idari bir işlemdir. Vergi borcunun, kanunlarında gösterilen matrah
ve oranlar üzerinden vergi dairesince hesaplanarak bu borcu miktar olarak tespit eden idari
işleme verginin tarhı denilmektedir.
Tarh işlemi,
uygulanabilmektedir.

olağan

ve

olağanüstü

tarhiyat

olmak

üzere

iki

şekilde

- Olağan Tarh Usulü (Beyannameye Dayanan Tarh): Uygulanması esas olan
tarhiyat usulü, beyannameye dayanan tarhtır. Bu usulde, mükellef idareye yazılı olarak
matrahını beyan eder. İdare, mükellefçe beyan edilen bu matrah üzerinden vergiyi tarh ve
tahakkuk ettirir. Beyannameye dayanan tarh usulünde, vergilendirme sürecinin iki aşaması
birden (tarh ve tahakkuk) gerçekleştiğinden ayrıca tebliğ işleminin yapılmasına gerek kalmaz.
Vergi dairesi tarafından beyannamenin alınmasının ardından, mükellefe bir tahakkuk fişi
verilir ve vergi böylece tahakkuk etmiş sayılır.
- Olağan Dışı Tarh Usulleri: Beyannameye dayanan tarh usulünün uygulanamadığı
durumlarda olağan dışı tarh yöntemlerine başvurulur. Beyannameye dayanan tarh usulü,
mükellefin vergi matrahına ilişkin bilgilerinin idare tarafından tam ve eksiksiz olarak
bilinmesi durumunda uygulanabilmektedir. Ancak, beyanname hiç verilmez ise, ya da eksik
veya yanlış beyanda bulunulursa olağan tarh yöntemi uygulanamaz. Bu durumda olağan dışı
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tarh yöntemlerinden olan; ikmalen, resen ya da idarece tarhiyat yöntemlerinden biri
uygulanacaktır.
İkmalen tarhiyat, daha önce tarh edilen bir vergi ile ilgili olarak ortaya çıkan bir
matrah veya matrah farkı üzerinden vergi tarh edilmesini ifade eder. Resen vergi tarhı, vergi
matrahının kısmen veya tamamen defter, kayıt ve belgeler gibi maddi delillere göre tespitine
imkân bulunmayan hâllerde, takdir komisyonları tarafından takdir edilen matrah veya matrah
farkı üzerinden vergi tarh olunması işlemidir. Örneğin mükellef vergi beyannamesini kanuni
süre geçtiği hâlde vermemiş, ya da tutulması zorunlu defterler tutulmamış ise bu durumda
resen tarhiyat kaçınılmaz olmaktadır. Olağanüstü tarh yöntemlernden üçüncüsü ise, idarece
tarhiyattır. İkmalen ve resen vergi tarhı sebepleri dışında kalan hâllerde, mükelleflerin
verginin hesaplanması için vergi kanunlarında belirtilen zamanlarda başvurmamaları veya
aynı kanunlarla kendilerine yüklenilen görevleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamanında
tarh edilemeyen verginin kanuna göre belirlenen matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesi
işlemine, idarece vergi tarhı denilmektedir.

10.3.2. Tebliğ
İdare tarafından yükümlü veya vergi sorumlusuna, vergilendirmeye ilişkin olan ve
hukuki sonuç yaratan belge ve yazıların iletilmesi, kısaca, vergi borçlusu olduğunun
bildirilmesi aşamasıdır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, beyana dayalı vergilerde tarh ve tahakkuk işlemi
birlikte yerine getirilir; örneğin gelir vergisi beyannamesini idareye veren mükellef, ödeyeceği
vergiyi hesaplayarak beyannamesini verdiğine göre vergi miktarından zaten haberdardır.
İdarenin, vergi borcunu bu mükellefe ayrıca tebliğ etmesi gerekmez. Diğer yöntemlerle
hesaplanmış vergi borcu ve cezalarında ise tebliğ gereklidir.
Tebligat, mükellefin adresi biliniyorsa posta yoluyla, acil durumlarda maliye memuru
aracılığıyla, belirli yerlere liste asarak veya gazete vb. yayın araçlarıyla duyuru yoluyla
gerçekleştirilir.

10.3.3. Tahakkuk
Tarh ve tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken aşamaya gelmesine verginin
tahakkuku denilmektedir. Tahakkuk, tarh ve tebliğ gibi iki farklı süreçten ziyade,
kendiliğinden gerçekleşen bir hukuki durumdur. Bu hukuki durum, dava açma sürelerinin
dava açılmaksızın geçirilmesi veya yargı mercilerinin mükellefin itirazını reddi ile oluşur.
Tahakkukta verginin ödenmesi gereken aşamaya gelinmiştir ancak vergi henüz
kesinleşmemiştir. Türkiye’de vergilemeye ilişkin yargı sürecinde gerek mükellefin gerekse
idarenin Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştayda itiraz etmeleri,
dava açmaları mümkündür. İşte mükellef, kendisine tanınan süre içerisinde muhatap kaldığı
vergi ya da ceza ile ilgili işleme itiraz etmez ise veya itiraz eder ancak yargı süreci yükümlü
aleyhine sonuçlanıp tahakkuk eden vergiye karşı gidilebilecek başka yol kalmaz ise, bu
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durumda artık vergi kesinleşir.

10.3.4. Tahsil
Verginin tahsili, vergi borcunun ilgili vergi dairesine usulüne uygun biçimde ödenmesi
işlemidir. Vergiyi doğuran olay ile ortaya çıkan vergi borcu, tahsil ile sona erer. Vadesi gelen
vergi borcu, gecikme faizleri, mükellefin rızası ile ödenmezse, cebren tahsilat süreci başlar.
Verginin tahsiline ilişkin çeşitli yöntemler bulunmaktadır:
- İltizam Usulü: Ayni ekonominin geçerli olduğu, vergi idaresinin olmadığı
dönemlerde başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemde, ayni nitelikteki verginin tahsilatı
mültezim denilen üçüncü kişilere bırakılır. Mültezim yani aracı kişi, vergi tahsilatını almak
için başlangıçta bir kez devlete para vermekte; daha sonra halktan topladığı vergileri kendi
geliri olarak kullanmaktadır. Devlete ödediği bedel ve vergi tahsilat masrafları ile tahsil ettiği
vergi bedeli arasındaki fark da mültezimin kâr veya zararını oluşturur. Yöntem, devlete
zahmetsizce ek masraf gerektirmeden önceden tutarı da bilinen belli bir gelir sağlaması
açısından olumlu görünse de olumsuz tarafları ağır basmıştır. Vergi toplama işinden daha
fazla kâr elde etmek için mültezimlerin halka zulüm etmeleri, devletin idari ve siyasi
zaaflarından yararlanarak devleti zor durumda bırakmaları sonucu bu yöntemden
vazgeçilmiştir.
- İhale Yöntemi: En yüksek vergi hasılatını getirmeyi taahhüt edene vergi toplama
yetkisini veren bir yöntemdir. Vergi toplama yetkisi mültezime doğrudan verilmek yerine,
ihale edilerek en yüksek hasılatı getirecek kişiye verilir. Ancak bu yöntem de iltizam usulüne
benzer nedenlerle günümüzde kullanılmayan bir yöntemdir.
- Halk Temsilcileri Aracılığıyla Tahsil Usulü: Devletin yeterli vergi teşkilatını
kuramadığı dönemlerde muhtar, imam vb. temsilcilere vergi tahsildarlığı yaptırılmışsa da
subjektif uygulamalarla başarısız olunmuş ve bu yöntemden vazgeçilmiştir.
- Emanet Usulü: Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerin aylıklı memurlarının, vergi
tarh ve tahsil işlemlerini üstlenmeleridir. Gerek yükümlülerin güvencesi gerekse hazine yararı
açısından en uygun ve sakıncasız yöntemdir.
Günümüzde vergi, mükellef tarafından yasaların belirlediği dönemlerde ve taksitler
hâlinde ilgili vergi dairesine ödenmektedir. Fiilen vergi dairesinin veznesine gidilebildiği gibi
posta, internet veya bankalar aracılığıyla da vergi borcu ve cezası ödenebilir. Günümüzde
vergi, mükellef tarafından doğrudan ödenebildiği gibi, bazı durumlarda, kaynakta kesinti yolu
ile de (stopaj yöntemiyle) ödenebilmektedir. Verginin dolaylı tahsili denen bu yöntemde,
vergi sorumluları, mükellefe yaptıkları ya da yapacakları ödemeden yasaca belirtilmiş
koşullara uygun olarak vergi kesmek ve kestikleri vergiyi vergi idaresine yatırmakla
görevlidirler. İdare bu durumda mükellefi değil, vergi sorumlusunu muhatap almaktadır.
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Uygulamalar


Gelir vergisi içinde yer alan muafiyet ve istisnaların neler olduğunu araştırınız.
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Uygulama Soruları

Gelir dağılımında adaleti sağlama bakımından artan oranlı tarife en etkin vergi
tarifesi türüdür. Çünkü……………
Yukarıdaki boşluğu uygun ifade ile doldurunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, vergiye ilişkin kavramsal temeller ele alınmıştır. Vergi yükümlülüğünün,
vergiyi doğuran olay ile başladığı ve tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarından geçerek
tamamlandığı ifade edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel
kişiye ne ad verilir?
a)

Vergi yükümlüsü

b)

Vergi sorumlusu

c)

Nihai vergi taşıyıcısı

d)

Vergi alacaklısı

2)

Aşağıdakilerden hangisi ad-valorem matrahın özelliği değildir?

a)

Teknik büyüklüklere dayalıdır.

b)

Fiziksel büyüklüklere dayalıdır.

c)

Miktar esasına göre düzenlenmiştir.

d)

Parasal büyüklüklere dayalıdır.

3)

Verginin ödenemesi gereken aşamaya gelmesine ne ad verilir?

a)

Tarh

b)

Tebliğ

c)

Tahakkuk

d)

Tahsil

4)

Vergileme sürecinde vergi borcunun hesaplanması işlemine ne ad verilir?

a)

Verginin kesinleşmesi

b)

Verginin tarhı

c)

Verginin tahakkuku

d)

Verginin tahsili
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5)
Vergi borcunun hesaplanmasına esas teşkil eden miktar veya değer
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Vergi tarifesi

b)

Vergiyi doğuran olay

c)

Vergi matrahı

d)

Vergi tahakkuku

6) Spesifik vergiler, ………üzerinden alınan vergilerdir; örneğin……
Yukarıda boş bırakılan yerleri uygun ifadeler ile doldurunuz.
7) Verginin konusu, ………….şeklinde tanımlanır.
Yukarıda boş bırakılan yeri uygun ifade ile doldurunuz.
8) Vergi sorumlusu,………..şeklinde tanımlanır.
Yukarıda boş bırakılan yeri uygun ifade ile doldurunuz.
9) Verginin tahakkuk aşaması, aynı zamanda kesinleşme aşamasıdır. (Doğru/Yanlış);
çünkü …..
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
10)Vergi tahsil edilirken yapılan harcamalara vergi harcaması denir. (Doğru/Yanlış);
çünkü …..
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.

Cevaplar
1) a, 2) d, 3) c, 4) b, 5) c
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11. VERGİ YÜKÜ VE VERGİYE KARŞI TEPKİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.

Vergi Yükü Kavramı ve Önemi

11.2.

Vergi Yükü Türleri

11.3.

Vergiye Karşı Tepkiler ve Vergiye İntibak

11.3.1.

Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçakçılığı

11.3.2.

Vergi Yansıması

11.3.2.1. Yansıma Türleri
11.3.2.2. Yansımayı Belirleyen Faktörler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı arasında ne fark vardır?
2- Vergi yansıması ne demektir?
3- Vergi yükü ne demektir? Nasıl ölçülür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Vergi yükünü kavramsal
çerçevede incelemek ve
türlerini öğrenmek.
Vergiden kaçınma ve vergi
kaçakçılığı arasındaki farkı
kavramak.
Çeşitli vergilerin yansıma
olanaklarını öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar

Vergiden kaçınma: Vergi kanunlarını ihlal etmeksizin vergi yükümlülüğünden
kurtulma girişimleridir.
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Giriş
Bildiğimiz gibi vergi, yükümlülerin gelir ve servetinde bir azalmaya yol açar ve bu
açıdan bakıldığında bireyler ve teşebbüsler üzerinde bir yük teşkil eder. Kişiden kişiye
değişmekle birlikte, potansiyel vergi yükümlüleri bu yüke maruz kalmamak amacıyla
birtakım davranış kalıpları sergilerler. Bu davranış kalıplarının başında vergiden kaçınma
hareketi gelmektedir. Vergi kaçakçılığı ile karıştırılmaması gereken bu aşamada potansiyel
vergi yükümlüleri, vergi borcunun hiç doğmaması için birtakım girişimlerde bulunurlar.
Vergiden kaçınma girişimlerinin başarısız olması neticesinde ise yükümlüler, verginin
yansıtılması yolu ile ödedikleri vergiyi bir başkasına devretmeye çalışırlar.
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11.1. Vergi Yükü Kavramı ve Önemi
Vergi vatandaşlar için hem bir vatandaşlık ödevi hem de bir kamu yükümlülüğüdür.
Bu yükümlülük vergi yükümlüsü için bir borç, devlet için alacaktır. Devlet bu alacağını
cebren, bir diğer ifade ile gerektiğinde zora başvurarak tahsil eder. Önceki bölümde de
belirttiğimiz gibi, verginin temel niteliklerden biri cebre dayanması iken bir diğeri de
karşılıksız bir ödeme olmasıdır. Verginin cebren, karşılıksız olarak ve faydalanma esası yerine
ödeme gücü esasına göre alınması, şüphesiz, yükümlüler üzerinde bir baskı yaratmasına
neden olur. Vergileme neticesinde, mikro bazda mükelleflerin gelirinin; makro bazda ise
toplumun gelirinin özel sektörden kamu sektörüne aktarımı söz konusu olmaktadır.
Tarafsız devlet anlayışından müdahaleci devlet anlayışına geçilmesi ile birlikte vergi
yükü kavramı önem kazanmış ve makro düzeyde incelenmeye başlanmıştır. Müdahaleci
devlet anlayışıyla birlikte, vergiyi maliye politikası aracı olarak kullanarak ekonomik ve
sosyal hedeflere ulaşmak mümkün ve kabul edilebilir hâle gelmiştir. Ekonomik koşullara göre
vergi politikasının saptanması, vergi yükü incelemelerini gerektirmektedir. Bir diğer ifade ile,
verginin gelir, tüketim, tasarruf, yatırım kararları ve üretim üzerindeki etkileri ancak vergi
yükünün ekonomide normal olarak ne şekilde dağılacağı, kimin ya da kimlerin üzerinde
kalacağının saptanması ile olanak kazanır. Maliye politikasının etkin bir araç olarak
kullanılması, vergi yükünün değişik açılardan ele alınarak hesaplanmasını gerekli kılmaktadır.
Vergi yükü kavramı geçmişten günümüze giderek önem kazanmıştır. Vergi
ödemelerindeki artış, bunun en temel sebeplerindendir. Günümüzde, kamu harcamalarının
finansmanında vergilerin kamu gelirleri içerisindeki payı %80-90’lara ulaşmıştır. Bu
paralelde, vergilerin ulusal gelire oranı da artış kaydetmiştir.
Vergi yükü türlerini açıklarken göreceğimiz gibi, vergi yükü kavramı hem ulusal hem
de bireysel düzeyde hesaplanmaktadır. Ancak ulusal ve bireysel ekonomi bakımından niteliği
ve kapsamı farklılık arz eder. Vergi yükü ulusal ekonomi bakımından farazi ve fiktif bir
kavramdır. Esasen, verginin ulusal ekonomi açısından bir yük olduğunu ifade etmeye imkân
yoktur. Zira, yükümlülerden alınan vergiler (bütçe fazlalarının istisnai olduğu düşünülürse),
yeniden ekonomik devre içine girerler. Demek oluyor ki ulusal ekonomide vergi yükü,
iktisadi kaynakların kolektif tüketim ve yatırım harcamalarına tahsisinden başka bir şey
değildir. Bununla beraber, bireysel ekonomilerde durum aynı değildir. Zira, ulusal ekonomi
içinde vergi yükümlülerinin devlete ödedikleri vergilerle devletçe kendilerine sağlanan
hizmetler arasında bir eşitlik olmadığı zaman, gerçek anlamda, doğru tespit edilmiş bir vergi
yükünden bahsedilemez.
Vergi yükü ile ilgili vurgulanması gereken bir diğer önemli husus da özellikle
uluslararası karşılaştırmalar bakımından, bu kavramın içeriğinin doğru bir biçimde tespit
edilmesinin gereği ve önemidir.
Uluslararası vergi yükü karşılaştırmalarında kamu ekonomisinin kurumları arasındaki
farklar, kantitatif büyüklüklerin birbirinden farklı olması sonucunu doğurmakta ve yanıltıcı
sonuçlara varılabilmektedir. Örneğin İngiltere’de sosyal güvenlik harcamaları devlet bütçesi
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içinde yer almakta, Fransa’da ise özerk kuruluşlar bu giderleri karşılamaktadır. Bu sebeple,
Fransız ve İngiliz bütçeleri üzerine eğilerek vergi yükünü hesaplayan bir maliyecinin, bu iki
ülkedeki vergi yükü hakkında ulaşacağı sonuç yanıltıcı olacaktır. Bu durum karşısında vergi
yükünün hesaplanmasında vergiye benzer gelirlerin (sosyal sigorta kesenekleri, mesleki
teşekküllere ve demeklere ödenen üyelik aidatı) vergi yükü kapsamına katılıp katılmayacağı
sorununu gündeme getirmektedir. Vergi yükünün hesaplanması ile güdülen amaç, vergi
yükümlülerinin gelirlerinden ne kadarı üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığının tespiti
olduğuna göre, bu çeşit giderlerin vergi yükü hesabı içine katılması gerekir.

11.2. Vergi Yükü Türleri
Başlıca vergi yükü türleri şu şekilde ifade edilebilir:

11.2.1. Toplam Vergi Yükü
Gayrisafi vergi yükü olarak da adlandırılan toplam vergi yükü, bir ülkedeki toplam
vergi gelirlerinin gayrisafi millî hasılaya oranını ifade eder. Uluslararası karşılaştırmalar
bakımından önem taşımaktadır. Toplam vergi yükü, bir ülkedeki iktisadi kaynakların ne
kadarının devlet eliyle kullanıldığı, ne kadarının ise özel kesimin elinde kaldığını gösterir.
Toplam Vergi Yükü = Toplam Vergi Hasılatı/GSMH
Toplam vergi yükünü; gelir grupları açısından (çeşitli gelir büyüklüklerine göre
gruplandırılmış mükelleflerin yaptıkları vergi ödemelerini aynı dönemde elde ettikleri
gelirlerine oranlayarak), meslek grupları açısından (çeşitli meslek gruplarının ödediği
vergileri aynı dönemdeki gelirlerine oranlayarak), sektörel açıdan (her bir sektörün ödediği
vergiyi o sektörün gelirine oranlayarak), bölgesel açıdan (iktisadi, sosyal, coğrafi açılardan
homojen bölgelerde ödenen vergilerin ilgili bölgede elde edilen gelire oranlayarak)
hesaplamak mümkündür.

11.2.2. Kişisel Vergi Yükü
Vergi, bireylerin kullanılabilir gelirini azaltmaktadır. Vergileme neticesinde, bireylerin
tüketim ya da tasarruf kabiliyetleri daralır. Bireylerin kullanılabilir gelirlerinin azalması
mükellefler üzerinde ölçülebilen ve/veya ölçülemeyen bir yük oluşturur. Dolayısıyla kişisel
vergi yükünün iki farklı yönü bulunmaktadır. Vergi yükünün hissedilen ancak ölçülemeyen
şekline subjektif; kantitatif olarak ölçülebilen şekline ise objektif vergi yükü adı verilir.
Subjektif vergi yükü, vergileme neticesinde mükellefin gelirindeki azalmadan
duyduğu bireysel psikolojik baskıdır. Aynı gelir düzeyindeki mükelleflerden bazıları vergiden
daha fazla etkilenirken bazıları daha az etkilenebilir. Kişilerin vergiye ilişkin fedakârlık
düşünceleri veya refah kaybına ilişkin değer yargıları sayısal olarak ölçülemediğinden
vergileme neticesinde ortaya çıkan psikolojik baskının da sayısal olarak ifade edilmesine
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imkân yoktur.
Objektif vergi yükü ise somut bir kavramdır. Mükellefin ödediği vergi ile geliri
arasında oransal ilişkileri esas alır. Bazı güçlükleri olmakla beraber teorik olarak
hesaplanmaya uygundur. Vergi yükü, “belli bir dönemde kamu kesimine yapılan ödemelerle
bu ödemeleri yapan mükelleflerin aynı dönemde elde ettikleri gelirler arasındaki sayısal
ilişki” olarak tanımlanabilir. Sayısal değer olarak ifade edilen objektif vergi yükü; ödenen
vergi ile doğru orantılı iken mükellefin ödeme gücü ile ise ters orantılıdır.
Kişisel Vergi Yükü = Kişinin ödediği tüm vergiler / Kişinin geliri

11.2.3. Net Vergi Yükü
Yukarıda ifade ettiğimiz toplam vergi yükü ve kişisel vergi yükü kavramları brüt
büyüklükleri içerir. Çünkü, vergi yükünün hesaplanmasında, sadece ödenen vergiler dikkate
alınmış ancak bunun karşılığında devletin sunduğu kamu hizmetlerinden sağlanan fayda göz
önünde bulundurulmamıştır. Vergi cebrî olarak alınır ve karşılıksızdır. Ancak, bununla
birlikte, az veya çok da olsa bireyler devletin sunduğu kamu hizmetlerinden fayda sağlarlar.
Bu durumda, bireylerin net vergi yükünün hesaplanabilmesi için kamu hizmetlerinden
sağlanan faydanın ve kişilere yönelik gerçekleştirilen transfer harcamalarının da hesaba
katılması gerekir.
Net Vergi Yükü = Ödenen Tüm Vergiler – (Kamu Hizmetlerinden Sağlanan
Fayda + Transfer Harcamaları) / Kişinin Geliri

11.2.4. Gerçek Vergi Yükü
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi vergi bir yüktür ve bireyler piyasa şartları elverdiği
ölçüde yansıma yolu ile bu yükten kısmen veya tamamen kurtulmaya çalışırlar. Bunun için
kendilerine yük teşkil eden vergiyi piyasa şartları elverdiği takdirde üçüncü kişilere
yansıtırlar. Ya da tersi söz konusu olabilir ve başkaları tarafından yansıtılan vergiye maruz
kalınabilir. Dolayısıyla vergi yükü hesaplarında bu durumun da dikkate alınması gerekir.
Gerçek vergi yükü, net vergi yükünün yansıma imkânları dikkate alınarak hesaplanmış şeklini
ifade eden bir kavramdır. Gerek net vergi yükü gerekse gerçek vergi yükü kavramları
tanımsal olarak ifadesi kolay olmakla birlikte hesaplanması ve dolayısıyla ölçülebilirliği çok
zor olan büyüklüklerdir.
Gerçek Vergi Yükü = Ödenen Tüm Vergiler – (Kamu Hizmetlerinden
Sağlanan Fayda + Transfer Harcamaları) / Kişinin Geliri
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11.3. Vergiye Karşı Tepkiler ve Vergiye İntibak
Kamu gelirleri içindeki payı günümüzde bir hayli artmış olan vergiler, bildiğimiz gibi,
genellikle kişilerin gelir, tüketim ya da servetleri nedeniyle alınmaktadır. Vergileme
neticesinde, verginin konusunu oluşturan bu kaynaklardan her biri, alınan vergi tutarında
azalır. Bu nedenle, vergi yükümlüleri, kendileri için yük teşkil eden bu zorunlu ödemelerden
mümkün olduğunca kurtulmak ve daha yüksek bir reel gelir düzeyine ulaşmak için çaba
sarfederler.
Modern psikolojinin de kanıtladığı gibi, vergi yükümlülüğü ile kişinin vicdanında
kökleşen ahlakı arasında çok az bir ilişki bulunmaktadır ya da hiçbir ilişki bulunmamaktadır.
Bu nedenle, gerçek hayatta sık sık vergiye tepkileriyle karşılaşılır. Bu tepkilerin türü ve
derecesi üzerinde etkili olan en temel unsur, vergi oranlarının düzeyi ve hissedilirlik
derecesidir.
Diğer taraftan vergiye karşı tepkilerin altında yatan bir diğer unsur vergi zihniyetidir.
Zamana, mekâna, toplumdan topluma ve hatta kişiden kişiye farklılık gösteren vergi zihniyeti,
vatandaşların bizzat vergileme ve ile kendilerine yüklenen mükellefiyetler karşısında
takındıkları genel tavır olarak tanımlanabilir. Bireylerin sahip oldukları farklı zihniyete göre
vergi, farklı algılanır. Kimileri için bir vatandaşlık görevidir ve bu kişiler yükümlülüğünü
yerine getirmekten huzur duyarlar; kimileri için ise kurtulmak istenen bir durumdur. Bu
kişilerde vergi baskı duygusu yaratır ve vergiye karşı tepki duyulur. Bu tepki neticesinde
vergi yükünü azaltma veya ortadan kaldırmaya yönelik davranış kalıpları benimsenir, bir
diğer ifade ile vergiye intibak edilir.
Yükümlülerin davranışlarını ayarlamak suretiyle, vergiye karşı tepki göstermeleri üç
aşamada incelenebilir. Gerçek hayatta hemen hemen yeknesak bir bütünlük arz edecek şekilde
iç içe giren bu aşamaları şu şekilde özetleyebiliriz:
Bilgi edinme ve hissetme aşaması: Bu aşamada bireyler ya da teşebbüsler, vergileme
olayının farkına varır varmaz, davranışlarını değiştirmek suretiyle bir vergi yükümlülüğünün
ya hiç doğmamasına veya çok düşük düzeyde doğmasına çalışırlar. Vergi kaçakçılığı ile
karıştırılmaması gereken bu davranış biçimini, vergiden kaçınma şeklinde değerlendirebiliriz.
Yeni bir verginin gelmekte olduğunu veya mevcut vergi oranlarının yükseleceğini
öğrenen/hisseden yükümlü, bu aşamada, vergiyi doğuran olayın olmasına engel olmak
suretiyle vergi mükellefiyetinden kaçınmaya çalışır.
Ödeme aşaması: Davranışlarını ayarlamak suretiyle, vergiyi doğuran olayın
oluşumuna engel olamayan birey, bu aşamada ister istemez vergiyi ödemek zorundadır.
Ancak bir yandan da kendisine yüklenen bu yükü başkalarına devretme (yansıtma) çarelerini
arar.
Yerleşme aşaması: Bu son aşamada artık vergiyi yansıtma olanakları sona ermiş ve
vergi yükü nihai olarak bir yükümü ya da yükümlü grubu üzerinde kalmıştır. Gerçek vergi
taşıyıcısı durumunda olan bu kişiler, vergileme nedeniyle uğradıkları gelir kaybını telafi etme
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yoluna gitmektedirler. Bireyler bu amaç doğrultusunda, boş zaman tercihlerini azaltarak daha
fazla çalışma yoluna gidebilirler (vergiye aktif intibak) ya da gelir azalmasına katlanmak,
tüketim ve tasarruflarını kısıtlamak gibi bir tercihte de bulunabilirler (vergiye pasif intibak).
O hâlde yükümlüler, vergiye karşı tepkilerini belli şekillerde dile getirir ve vergiden
kaçınma ve yansıtma gibi bazı davranış kalıplarına girerler.

11.3.1. Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçakçılığı
Doğal olarak bireyler, vergisel yüklerinin mümkün olduğunca düşük düzeyde olmasını
isterler. Özellikle yüksek oranlar neticesinde verginin ağır bir baskı oluşturduğu ve tepkilere
yol açacak derecede belirgin hissedildiği durumlarda, bu istek daha da yoğunlaşır. Oluşan bu
baskı neticesinde bireyler, vergiden kaçınma yoluna gidebilirler.
Vergiden kaçınma, vergi kanunlarını ihlal etmeksizin vergi yükümlülüğünden
kurtulma girişimleri şeklinde tanımlanabilir. Potansiyel vergi ödeyicilerinin vergi
yükümlülüğüne yol açan olaya engel olma çalışmaları çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir.
Bunlar şu şekilde özetleyebiliriz:
- Vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasına engel olmak suretiyle vergiden kaçınma:
Burada potansiyel yükümlüler, vergi kanunlarına aykırı olmaksızın birtakım tedbirler almakta
ve vergiyi doğuran olayın oluşumuna engel olmaktadırlar. Örneğin, emlak vergisi ödememek
için bireylerin ev satın almak yerine kirada oturmayı tercih etmeleri ya da kömür üzerindeki
tüketim vergisi hissedilebilir derecede yükseltiliyor ise bunun yerine daha düşük oranda
vergilendirilen odunu tercih etmeleri, vergiyi doğuran olayın oluşumuna engel olmak suretiyle
vergiden kaçınma türleridir. Görüldüğü gibi, söz konusu fiillerin kanuna aykırılığı
bulunmamaktadır. Ancak şunu belirtmemiz gerekir ki yükümlülerin vergiden kaçınmak için
davranışlarında yaptıkları her bir değişiklik, vergiden önce rasyonel davrandıkları varsayımı
altında, elde ettikleri faydada azalışa sebebiyet verecektir.
Maddi anlamda ikameyi önlemek ve böylece devletin gelir kaybını telafi etmek
amacıyla, çoğu kez telafi edici vergiler alınır. Örneğin, veraset vergisi bakımından intikal
vergisi, kömür üzerinden alınan bir vergi bakımından odun vergisi telafi edici nitelikteki
vergilerdir.
- Daha ağır bir biçimde vergilendirilmesi öngörülen mallardan uzunca bir dönemin
gerekli kıldığı ihtiyaçları karşılayacak derecede fazla miktarda almak suretiyle vergiden
kaçınma: Yukarıdaki örnekten hareket edecek olursak kömürün daha ağır
vergilendirileceğinin ortaya çıkmasının ardından, uzunca bir süre yetecek miktarda kömür
satın alarak vergiden kaçınma imkânı yaratılabilir. Potansiyel mükellef yine burada da
kanunları ihlal etmeksizin vergi dışı kalmaktadır.
- Vergiyi doğuran olayı, vergilemenin olmadığı bir alana kaydırmak suretiyle vergiden
kaçınma: Burada ise gerek gerçek gerekse tüzel kişiler, vergi matrahlarının bir kısmını veya
tamamını, vergi yükünün düşük olduğu ülkelere kaydırmak suretiyle, yine yasal yollardan
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vergiden kaçınırlar. Örneğin girişimcilerin, şirket merkezlerini, vergi oranlarının son derece
düşük olduğu vergi cenneti olarak adlandırılan bazı ülkelere kaydırmak suretiyle vergiden
kaçınmaya çalışmaları, bu tür bir kaçınma yöntemidir.
Vergi kaçakçılığı ise yükümlülerin, vergi kanunlarını ihlal etmek suretiyle vergi dışı
kalma girişimleri olarak tanımlanabilir. Burada yükümlüler, yasal olmayan yollara başvurarak
hiç vergi ödememek ya da daha az vergi ödemek amacıyla vergi matrahlarını azaltmaya
çalışmaktadırlar. Vergi kaçakçılığı bir suçtur ve her suçun olduğu gibi, vergi kanunlarını ihlal
etmenin de cezası bulunmaktadır. İşlenen fiilin ağırlık derecesine göre para ya da hapis cezası
uygulanabilmektedir.
Vergi kaçakçılığı, bir suç olmasının yanı sıra, vergi önünde eşitlik ilkesine aykırı
düşmesi gerekçesiyle de üzerinde önemle durulması gereken ekonomik ve sosyal bir olaydır.
Gerçekten, kanunen vergi borcu doğduğu hâlde bu borcu ödemeyen kişiler, vergisini dürüst
bir biçimde ödeyenler karşısında haksız bir avantaj sağlamış olurlar. Diğer yandan, kaçakçılık
fiilinin yol açtığı bir diğer temel problem, verginin mali amacı bakımından ortaya çıkar. Vergi
kaçırma imkânlarının yüksek düzeyde seyrettiği ülkelerde vergi hasılatı da otomatik olarak
azalacaktır.
Vergi kaçakçılığı, bireysel bir eylemdir. Vergiye karşı toplumsal bir davranış oluşması
hâlinde vergi grevi ya da vergi reddi olarak adlandırabileceğimiz yani bir kavram ortaya çıkar.
Vergi grevi, vergi yükünün yükümlülerin büyük bir kısmı tarafından çok yüksek olarak
algılanması sonucunda verginin topluca red edilmesidir. Amerika Birleşik Devletleri’nin
bağımsızlık savaşları sırasında sömürgesi olduğu İngiltere’den ithal ettiği çay üzerindeki
yüksek vergileri de protesto etmek amacıyla İngiliz çaylarının getirildiği Boston Limanı’nda
çay yüklü İngiliz gemilerinin ve çayların yakılması “Boston çay partisi” olarak tarihteki yerini
almıştır. Benzer şekilde Fransa’da 1954 yılında esnaf ve zanaatkârların ağır vergi baskısı
altında olduğunu ileri süren bir kırtasiyecinin başlattığı vergi aleyhtarlığı kampanyası, onun
adıyla (Poujade Hareketi) anılan tüm esnafın katıldığı bir vergi grevine dönüşmüş ve ortaya
çıkan bu vergisel sorun hükümetin geri adım atması ile siyasal sonuçlar doğurmuştur.

11.3.2. Vergi Yansıması
Mükellefler vergiden kaçınma olanaklarını kullanarak vergi yükümlülüğünün hiç
doğmamasına ya da çok düşük düzeyde doğmasına çalışırlar. Ancak, genel olarak vergiden
tamamiyle kaçınmak pek mümkün olmaz. Dolayısıyla kişiler vergilemeye maruz kalırlar ve
şu ya da bu ölçüde gelir kaybına uğrarlar. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi vergi bireyler
açısından bir yüktür. Vergiden kaçınamayan vergi ödeyicisi, bu durumda, kanunen ödemekle
yükümlü olduğu vergi yükünü, gelir ve servetinde değişme olmayacak şekilde bir veya birden
fazla kişiye devretme sürecine girişir. Bu süreç, verginin yansıtılması olarak adlandırılır.

11.3.2.1. Yansıma Türleri
Literatürde vergi yansımasının çeşitli türleri bulunmaktadır. Bunları şu şekilde
özetleyebiliriz:
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- Kanuni Yansıma ve Fiilî Yansıma: Yukarıdaki açıklamalarımızda vergi yansımasının
bazen kanun koyucunun iradesi doğrultusunda ortaya çıktığından bahsetmiştik. Örneğin,
katma değer vergisi açısından ortaya çıkan yansıma, bu nitelikteki bir yansıma türüdür.
Nitekim, kanuna göre her aşamada katma değer vergisini ödeyenler ödedikleri vergiyi malın
fiyatına eklemek suretiyle bir sonraki alıcıya aktarırlar. Burada, nihai vergi mükellefi
tüketicilerdir. İşte kanun koyucunun iradesi doğrultusunda gerçekleşen bu tür yansımaya
kanuni yansıma denilmektedir.
Eğer vergi, kanun koyucunun açık bir iradesi yokken, piyasa koşullarına bağlı olarak
başkalarına yansıtılıyorsa bu durumda fiilî yansımadan söz edilir. Fiilî yansıma, ekonomik
yansıma olarak da adlandırılmaktadır.
- İleriye ve Geriye Yansıma: Verginin mal veya hizmetin fiyatına eklenmek suretiyle
söz konusu mal ve hizmetleri alan kişilere devredilmesi sürecine ileriye yansıma denilir. Bir
ithalatçının, malı ithal ederken ödediği vergiyi, fiyatlara ilave ederek bu malı satın alan
kişilere devretmesi ileri yansımaya verebileceğimiz bir örnektir. İleri yansımanın
gerçekleşebilmesi için piyasa koşullarının uygun olması ve malın talep esnekliğinin düşük
olması gerekir.
Talep elastikiyetinin ve piyasa koşularının elvermemesi durumunda verginin ileri
yansıtılması son derece güçleşir. Bu durumda verginin ithalatçı, üretici veya satıcı üzerinde
kalması söz konusudur. İleri yansımanın mümkün olmadığı durumlarda ödenen vergi geriye
yansıtılabilir. Örneğin üretici, vergiyi ileri yansıtmak yerine girdi fiyatlarını düşürme yolunu
seçebilir ve vergi yükünden kurtulmak için malın üretim faktörlerini, ödediği vergi ölçüsünde
daha ucuza temin etmeye çalışabilir. Ham maddenin ödenen vergi kadar ucuza alınması ya da
yine girdiler arasında yer alan işçi ücretlerinin vergi kadar az ödenmesi, piyasa kredilerinin
faizinin vergi kadar düşük tutulabilmesi gibi durumlarda geriye doğru yansıma söz konusu
olmaktadır.
- Çapraz Yansıma: İleri yansımanın özel bir şeklini oluşturmaktadır. Belirli bir malı
yükümlü kılması gereken bir verginin, talep elastikiyeti düşük olan başka bir malın fiyatını
arttırmak suretiyle devredilmesine çapraz yansıma denilmektedir. Örneğin, çok çeşitli mallar
satan büyük bir mağazada, herhangi bir malı yükümlü kılması gereken bir tüketim vergisinin
sadece vergilendirilen malın fiyatı üzerinden değil, başka malların fiyatlarını da artırmak
suretiyle yansıtılması olayında yansıma işlemi çapraz bir biçimde gerçekleşmektedir.
- Sınırsız Yansıma ve Sınırlı Yansıma: Verginin yansıtılma işlemi çok sayıda
tekrarlanır ise bu durumda sınırsız yansımadan söz edilebilir. Bazı düşünürler, vergiyi
yüksekten durgun bir suya bırakılan taşa benzetmektedirler. Bu taşın düştüğü noktadan
itibaren meydana gelen dairelerin giderek yayılıp sonunda kaybolması gibi verginin de
yansıma yolu ile sonunda ekonmi içinde eriyip gittiği ileri sürülür. Yansıma ekonomi içinde
yayılırken giderek etkisini kaybedip vergi yükü bir grup veya kişi üzerine yerleşecektir.
Ödenen verginin belli bir kişi veya grup üzerine yerleşmesi ve bir daha aktarılmaması ise
sınırlı yansıma olarak adlandırılmaktadır. Veraset vergisi veya ücretler üzerinden ödenen
vergilerde ortaya çıkan yansıma bu türdendir.
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- Mutlak ve Diferansiyel Yansıma: Mutlak ve diferansiyel yansıma, verginin gelir
dağılımı üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla kullanılan kavramlarıdır. Belirli bir
vergideki artışın gelir dağılımı üzerindeki etkisini incelemek için mutlak yansıma kavramı
kullanılır. Kamu harcamaları sabitken herhangi bir verginin kaldırılıp yerine yeni bir vergi
konması durumunda gelir dağılımında meydana gelen değişiklik ise diferansiyel yansıma
kavramı ile ifade edilir.

11.3.2.2. Yansımayı Belirleyen Faktörler
Bir verginin yansıma imkânları çeşitli faktörlere bağlıdır. Söz konusu malın arz ve
talep elastikiyeti, piyasanın yapısı, verginin türü ve yüksekliği, vergilendirilen malın türü ve
ekonominin içinde bulunduğu konjonktürel durum yansımayı belirleyen temel faktörlerdir.
1. Arz ve talebin fiyat elastikiyeti: Vergilerin yansıma olanakları, her şeyden önce,
arz ve talebin fiyat elastikiyeti ve yapısına bağlıdır. Prensip itibarıyla, talep ne kadar sert olur
ise yani bir malın fiyatında meydana gelen artışa karşı talebin gösterdiği nispi azalma eğilimi
ne kadar düşük ve buna karşılık arz elastikiyeti ne kadar büyük olursa yansımanın
gerçekleşme şansı o nispette daha kolay olur. Aksi hâlde yani talebin fiyat elastikiyetinin
büyük, arz elastikiyetinin küçük olduğu durumlarda yansıma güçleşir. Bu nedenle, zorunlu
tüketim maddeleri (ekmek) üzerinden alınan bir vergi, lüks maddeler (mücevher, lüks
otomobil) üzerinden alınan bir vergiye göre daha kolay yansıtılabilir.
2. Piyasanın Yapısı: Piyasanın yapısı, verginin yansıma olanaklarını belirleyen bir
diğer unsurdur. Piyasada serbest rekabet, monopolistik rekabet, oligopol ve monopol
hâllerinden herhangi birinin mevcut olması fiyat oluşumunu güçlü bir biçimde etkiler.
Örneğin, monopolistin mal fiyatını geniş ölçüde serbestçe saptayabilmesine karşılık, tam
rekabetteki bir firma için piyasa fiyatı veri olup, bu fiyatı kabullenmek durumdadır.
Tam rekabet piyasasında, kısa dönemde vergi, arz ve talep esnekse üretici ve tüketici
tarafından paylaşılır; talep esnek değilse ileri yansıma; arz esnek değilse geri yansıma
kolaylaşır. Uzun dönemde, artan maliyetlerin büyük kısmını tüketici öder; sabit maliyetli ve
azalan maliyetli üretimde verginin tümünü tüketici öder. Monopol piyasasında, kısa ve uzun
dönemde koşullar uygunsa tek satıcı verginin tamamını yansıtır; aksi durumda verginin bir
kısmını üstlenir; kalanın bir kısmını ileri, bir kısmını da geri yansıtır. Oligopolde, mallarına
talep esnek olmadıkça ve malları arasında önemli farklılıklar olmadıkça, az sayıdaki satıcı
birbirini kollayarak vergi kadar satış fiyatlarını arttırıp vergi yükünü ileri yansıtabilir.
Monopollü rekabet piyasasında, (çok sayıda firmanın farklılaştırılmış mal/hizmet üretmesi)
kısa dönemde vergi, firma üzerinde kalır; malı farklılaştırdıkça vergi ileri yansıtılabilir. Uzun
dönemde vergiler nedeniyle artan maliyetlere dayanamayan firmalar piyasadan çekilir;
piyasada kalanlar vergiyi kısmen de olsa tüketicilere yansıtabilir.
3. Verginin türü ve yapısı: Verginin türü ve yapısı yansımanın derecesini
etkilemektedir. Örneğin, arz ve talep mekanizmasından az çok bağımsız olan ve kişisel
durumlara oldukça bağlı bir matraha uygulanan gelir ve servet vergileri; matrah ve vergiyi
doğuran olay bakımından bu mekanizmaya daha sıkı bir şekilde bağlı bulunan gider
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vergilerine kıyasla, daha güç yansıtılabilirler. Gerçekten, tüketim vergileri, satışa arzedilen
mal ve hizmetlerin maliyetine girdikleri için bunların fiyatlarına eklenerek alıcılara
devredilebilirler. Buna karşılık, subjektif-dolaysız vergilerden olan gelir vergisi, maliyet
değerine girmediği ve hesap döneminin sona ermesinden sonra ortaya çıkan kâra göre hesap
edilip ödendiği için, serbest rekabetin mevcut olduğu bir piyasada devredilemez. Ayrıca, gelir
vergisinin artan oranlı bir tarifeye sahip oluşu ve yükümlülerin kişisel ve ailevi durumlarına
göre farklılaştırılması, başlı başma yansımayı güçleştiren bir husustur. Özellikle veraset
vergilerinde, verginin kişiye bağlılığı ve alış satış işlemlerine dayanmaması çok belirgin
olduğu için bu vergilerin yansıtılması olanaksız denecek kadar güçtür. İkame yoluyla
vergiden kaçınma olanağının değerlendirilmesi, dolayısıyla yansıma bakımından verginin
genel ya da özel bir vergi olup olmaması önemlidir. Prensip itibarıyla, vergi yükümlülerinin
sığınabileceği vergilendirilmeyen saha ne kadar küçük ise bir vergi o kadar geneldir; vergi ne
kadar özel olursa ikame yoluyla ondan kaçınmak o kadar kolay olur ve dolayısiyle üretici için
vergiyi fiyat mekanizması yoluyla yansıtmak o nispette güçleşir.
4. Verginin yüksekliği: Yansıma imkânlarını etkileyen bir diğer unsur, vergi oranının
ne düzeyde olduğudur. Düşük oranlı bir vergi, yüksek oranlı bir vergiye kıyasla daha kolay
yansıtılabilir. Çünkü, tüketiciler düşük fiyat artışlarına karşı fazla tepki göstermezler.
5. Vergilendirilen malın türü: Vergilendirilen mal, bir tüketim malı özelliğini
taşıyorsa yansıma olayı bir kere meydana gelirken, bir üretim malında zincirleme biçimde
birden fazla defa tekrar edebilir.
6. Konjonktürel durum: Konjonktürün genişleme döneminde ekonomide mevcut
olan bir talep fazlası, yansıma şansını arttırır. Ekonominin genişleme eğilimi içinde
bulunduğu bu gibi devrelerde yansıma açısından satıcıların durumu, alıcılara kıyasla daha
elverişli olduğu için vergileri ileri yansıtma kabiliyeti artar. Konjonktürün yükselme
dönemlerinde geriye yansımanın gerçekleşme şansı hemen hemen yok gibidir; çünkü, böyle
bir dönemde hammadde fiyatlarıyla işçi ücretlerinin de artma eğilimi göstermeleri sonucunda
geriye yansıma için gerekli olan fiyat indirimleri yapılamaz. Buna karşılık, konjonktürün
daralma döneminde ekonomide mevcut olan arz fazlası ileriye yansımayı son derece
güçleştirirken mamul, yan mamul ve ham maddeler ile emek arzına ilişkin elastikiyetin nispi
olarak sert olması nedeniyle, geriye yansımayı kolaylaştırmaktadır.
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Uygulamalar

Gelir üzerinden alınan vergilerin yansıma olanakları ile servet üzerinden
alınan vergilerin yansıma olanaklarını araştırınız.
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Uygulama Soruları

Vergi zihniyeti ile vergi kaçakçılığı birbiriyle yakın ilişki içinde olan
kavramlardır. Çünkü;……………………………….
Yukarıdaki boşluğu uygun ifade ile doldurunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde verginin bir yük teşkil ettiği ve iktisadi birimlerin bu yükten kurtulmak
amacıyla bir takıp davranış kalıpları sergileyebilecekleri ortaya konulmuştur. Bu davranış
kalıplarından biri olan kaçınma hareketi, vergi kanunlarını ihlal etmeksizin gerçekleştirilirken
vergi kaçakçılığında bireyler vergi kanunlarını ihlal edilerek vergi yükümlülüğünden
kurtulmaya çalışmaktadırlar.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi verginin yansımasını belirleyen faktörlerden

a)

Piyasanın şekli

b)

Verginin türü

c)

Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü

d)

Vergilendirilen malın talebinin fiyat esnekliği

2)
Talebin fiyat esnekliği yüksek bir mal üzerine konan bir verginin talebin
fiyat esnekliği düşük bir malın fiyatına eklenerek yansıtılmasına ne ad verilir?
a)

İleriye yansıma

b)

Çapraz yansıma

c)

Geriye yansıma

d)

Diferansiyel yansıma

3)

Aşağıdakilerden hangisi mali güce göre alınan kamu gelirlerindendir?

a)

Harç

b)

Şerefiye

c)

Parafiskal yükümlülük

d)

Hiçbiri

4)
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde vergi kanunları ihlal edilmeksizin vergi
dışı kalınmaktadır?
a)

Vergiden kaçınma

b)

Vergi kaçakçılığı

c)

Mali aneztesi

d)

Mali sürüklenme
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5)

Aşağıdakilerden hangisi vergilemede iktidar teorisini ifade etmektedir?

a)

Vergi kamu hizmetlerinin bedeli ya da fiyatıdır.

b)
tokuştur.

Vergileme vergi alacaklısı devlet ile vergi yükümlüsü arasında bir değiş-

c)

Vergi devletin egemenlik hakkının bir sonucudur.

d)

Vergi, kamu hizmetlerinin sosyal üretime katılması karşılığında ödenen paydır.

6)
çünkü…

Vergi yükü hesapları bütün ülkelerde aynı şekilde yapılır. (Doğru/Yanlış);

Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
7)
Gerçek vergi yükü, kişisel vergi yüküne göre daha geniş bir kavramdır.
(Doğru/Yanlış); çünkü….
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
8)

Konjonktürün genişleme dönemlerinde ileri vergi yansıması daha kolaydır.

(Doğru/Yanlış); çünkü…
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
9)
Vergiden kaçınma,
(Doğru/Yanlış); çünkü…
10)

yasalara

göre

suçtur

ve

cezalanması

gerekir.

Verginin geriye doğru yansıtılması mümkün değildir. (Doğru/Yanlış); çünkü…

Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) d, 4) a, 5) c
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12. KAMU BÜTÇESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Bütçenin Tanımı
12.2. Bütçenin Nitelik ve İşlevleri (Fonksiyonları)
12.3. Bütçenin İlkeleri
12.4. Bütçe Sistemleri
12.4.1. Torba Bütçe Sistemi
12.4.2. Klasik Bütçe Sistemi
12.4.3. Performans Bütçe Sistemi
12.4.4. Program Bütçe Sistemi
12.4.5. Planlama, Programlama ve Bütçeleme Sistemi
12.4.6. Sıfır Esaslı Bütçeleme Sistemi
12.4.7. Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi
12.5. Türkiye’de Uygulanan Bütçe Sistemleri
12.6. 5018 Sayılı Kanunun Genel Çerçevesi
12.7. Türkiye’de Merkezî Yönetim Kurumlarında Bütçe Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Bütçenin fonksiyonları nelerdir?
2- Analitik bütçe ne demektir?
3- Ülkemizde bütçe süreci nasıl işlemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Bütçenin fonksiyonlarının
kavranması ve geçmişten
günümüze farklı iktisadi
düşünce okullarının söz
konusu fonksiyonlara ilişkin
görüşlerinin belirlenmesi.
Ülkemizde uygulanmış ve
uygulanmakta olan bütçe
sistemlerinin
ortaya
konması.
Analitik
bütçenin
kavranması
ve
genel
özelliklerinin tespit edilmesi.
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Anahtar Kavramlar

Bütçe: Bu kavram, ilk anlamı ile “para çantası” ya da “kamu cüzdanı”
karşılığında kullanılmıştır. Söz konusu ifadenin, İngiltere’de Hazine Bakanı tarafından
parlamentoya sunulmak üzere taşınan ve içinde hükümetin mali kaynak ve gereksinimlerinin
bulunduğu deri çanta, daha sonra da taşınan bu belgelerin kendisi için kullanıldığı bilinmektedir.
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Giriş
Kamu bütçesi, gelecekteki bir dönemde yapılacak kamu faaliyetlerinin gerçekleşmesi
için yapılacak harcamaların ve toplanacak gelirlerin tahmini tutarlarının gösterildiği bir
hukuki belgedir. Bütçede yer alan harcama ve gelirlerin türleri, miktarları ve nitelikleri,
bütçenin siyasi, hukuki ve iktisadi-mali yönünün göstergeleridir. Bütçenin bu yönleri
kullanılarak, toplumun önceliğindeki bir dizi hedefe, kamu bütçesi aracılığıyla ulaşılmaya
çalışılır. Kamu bütçeleri aracılığıyla varılacak hedeflere göre farklı bütçeleme tekniklerinden
yararlanılır.
Türkiye’de 2003 mali yılına kadar geleneksel bütçe tekniği ile program bütçe tekniği
kullanılmıştır. Uygulanan program bütçe tekniği, teorik özellikleri taşımadığından Türkiye’de
beklenen sonuçlar gerçekleşmemiştir. 5018 sayılı yasa ile mali yönetim ve kontrol alanında
çeşitli yeniliklerin yanı sıra performans esaslı bütçe yürürlüğe girmiş ve kamu kesiminde
hâlen uygulanmaktadır.
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12.1. Bütçenin Tanımı
Bütçe kelimesi ilk anlamı ile “para çantası” ya da “kamu cüzdanı” karşılığında
kullanılmıştır. Bu kavram, İngiltere’de Hazine Bakanı tarafından parlamentoya sunulmak
üzere taşınan ve içinde hükümetin mali kaynak ve gereksinimlerinin bulunduğu deri çanta,
daha sonra da taşınan bu belgelerin kendisi için kullanılmıştır. Bütçe kavramı, böylece
gelişiminin ilk döneminde bile, devletin gelir ve gider belgelerini ve idarenin temin ettiği mali
kaynaklarla bu kaynakların kullanılma gereksinimlerini kapsamıştır. Bütçeciliğin gelişmesi ile
siyasi ve hukuki nitelik kazanmış olan bütçeye, çağdaş bütçecilikte ekonomik niteliği
eklenmiş ve bütçe yalnızca mali araç olma yerine ekonomik bir araç olarak da kullanılmaya
başlanılmıştır.
Bütçe, var olan sınırlı kaynaklarla, insanların ve toplumların gereksinimlerini
karşılayabilmek için bunlar arasında denge kurmaya çalışan önemli bir araçtır. Gelecek yıla
ilişkin olarak elde edilmesi planlanan gelirlerin ve yapılacak giderlerin tahmin edildiği hukuki
bir tasarruftur.
Bildiğimiz gibi, kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin türlerini ve miktarlarını
tespit eden mekanizma, siyasal süreç olmaktadır. Şöyle ki demokrasilerde toplumu oluşturan
kişilerin siyasi gücüne dayanarak seçilen temsilciler, egemenlik hakkını millet adına
kullanmaktadırlar. Bu nedenle, yasama organının toplumun tercihlerini yansıttığı genellikle
kabul edilmektedir. O hâlde kamusal ihtiyaçların türlerinin belirlenmesine ve bu ihtiyaçların
giderilmesi için hangi mal ve hizmetlerin ne miktarda üretileceğine yasama ortamı karar
vermektedir. Siyasi sürecin bu tür konulardaki tercih ve kararları ise, siyasi ve idari organların
tercihlerine göre oluşmaktadır. Bu durumda bütçe, toplumsal mal ve hizmetlerle ilgili tercih
ve kararlar ile kamu gelirlerinin nereden ve nasıl sağlanacağın gösteren hukuki bir belge
olmaktadır.
Bütçe, devletin ve diğer kamu kuruluşlarının gelecek bir yıl için, kamu gelirlerini ve
giderlerini gösteren, kamu gelirlerinin toplanmasına izin veren ve kamu giderlerinin
yapılmasına yetki veren bir kanundur. Belirlenen ulusal amaçlara hizmet etmek gayesiyle,
kaynakların kamu ve özel sektöre dağılımı bütçe aracılığıyla gerçekleştirilir.

12.2. Bütçenin Nitelik ve İşlevleri (Fonksiyonları)
Bütçenin Siyasi Niteliği ve İşlevi (Fonksiyonu): Hangi ihtiyaçların kamusal nitelikte
ve öncelikte olduğu, dolayısıyla hangi kurumlara daha fazla kamu mal ve hizmeti sunma
imkânı tanınacağı, sunulan kamu mal ve hizmetinden kimlerin, ne ölçüde yarar
sağlayacakları, dolayısıyla kamu finansmanına kimlerin, ne ölçüde katılacakları, birer
toplumsal tercih konusudur. Bütçe, kamusal tercihlerin belirlenmesi ve sıralanmasını
gerçekleştirdiğinden siyasi niteliğe sahiptir; dolayısıyla da siyasi işlevi (fonksiyonu) vardır.
Parlamentolar, demokrasi ile idare edilen ülkelerde, egemenlik hakkını millet adına
bütçe yoluyla kullanmaktadırlar. Yasama organı, millet adına bütçenin bütün aşamalarında
yetkisini kullanmak suretiyle, yürütme organının işlemlerine izin verme ve onu denetleme
236

imkânını elde etmektedir. Yürütme organının, bir yıllık çalışma programı olan bütçe üzerinde
yasama organının böyle bir yetkiyi kullanması, görüşme ve oylama sırasında
gerçekleşmektedir. Yasama organının, bütçe yasa tasarısını kabul etmesi, bazı maddelerinin
değiştirilmesi veya reddedilmesi şeklinde olan izin verme ve denetim yetkisi, aslında siyasi
otoritesini kullanmasından başka bir şey değildir.
Bütçenin Hukuki Niteliği ve İşlevi (Fonksiyonu): Bütçe kamu otoritesinin hukuki bir
tasarrufudur; içeriği, kamu kesimi için bağlayıcıdır. Bütçe sürecinde, kamu gelirlerinin ve
giderlerinin gerçekleştirilmesi belirli hukuk kurallarına bağlanmakta ve bütçe dışı veya
bütçeye aykırı tüm idari işlemler yasal sayılmamaktadır. Bütçenin hukuki niteliği kamu
kurumlarının türlerine göre farklılaşır. Örneğin Türkiye’de devlet kurumlarının bütçesi kanun
şeklinde iken, mahallî idarelerden biri olan belediye bütçesi, belediye meclisi kararnamesidir.
Bütçenin İktisadi Niteliği ve İktisadi-Mali İşlevi (Fonksiyonu): Bütçe, devletin gelir
ve giderleri arasında denge kurmaya yönelik bir plan olduğuna göre, en önemli
fonksiyonlarından biri mali fonksiyonudur. Bu fonksiyona göre, devletin gelir ve giderleri
arasında bir denge kurması, mali amaç bakımından gerekli ve yeterli sayılmaktadır.
Geleneksel bütçe anlayışının en önde gelen işlevlerinden birisi olarak bütçenin mali
fonksiyonu üzerinde önem ve ısrarla durulduğu görülmektedir. Ancak, devletin görevleri ve
faaliyetleri alanında hem nitelik hem de nicelik yönünden meydana gelen değişiklikler ve
gelişmeler sonucunda, bütçenin ekonomik fonksiyonu, mali fonksiyonundan da önemli hâle
gelmiştir. Artık günümüzde bütçe, kamu hizmetlerinin görülmesi görevinin yanı sıra gelir
dağılımını düzeltme, fiyat istikrarı ve tam istihdamı sağlama, iktisadi büyümeyi
gerçekleştirme ve optimal kaynak dağılımını sağlama gibi birtakım makroekonomik
amaçların gerçekleşmesi için bir araç olarak kullanılmaktadır. Bir diğer ifade ile bugün bütçe
ile sadece kamu gelir ve giderleri arasında denge kurulmaya çalşılmamakta, kamu bütçesi,
makroekonomik amaçların gerçekleştirilmesi için de bir araç olarak kullanılmaktadır.
Kamu kesimindeki mali olayların ülke ekonomisinin yapısında yaratacağı iktisadi
etkileri kullanarak yönlendirmeler yapılması, maliye politikasının konusudur. Ekonomik
ihtiyaçlara göre kamu bütçesinin araç olarak kullanılması, bütçenin ekonomik işlevleri
kavramını ortaya çıkarmıştır. Buna göre, kamunun piyasaya müdahale ihtiyacı ve dozuna göre
kamu bütçesinin mali denkliği yerine ekonomik denklik esas alınır; ekonomik koşullar
gereğince kamu bütçesi açık veya fazla verebileceği gibi denk de olabilir. Böylece, bütçe
politikası, ekonomideki beklentilere göre esnek ve sektörler ile bölgeler arasındaki
dengesizliği düzelten biçimde uygulanır.
Bütçenin Denetim İşlevi (Fonksiyonu): Bütçenin diğer işlevlerini tamamlayan
dördüncü bir işlev ise, denetim fonksiyonudur. Geleneksel anlamda denetim işlevi, kamu
kesiminin mali yönetiminin mevzuata uygunluk açısından denetlenmesini kapsar (hukuki
denetim). Böylelikle bütçenin siyasi, hukuki ve iktisadi-mali fonksiyonlarının başarılıp
başarılamadığı da kontrol edilir.
Bütçenin Yönetim ve Planlama Aracı Olma İşlevleri: Kamusal ihtiyaçlar ile
kaynakların uzun dönem itibarıyla planlanması; ekonominin genel iktisadi beklentilerinin yanı
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sıra sektörel veya bölgesel ihtiyaç ve kaynak dengesinin de sağlanması; kamu yönetimine
sağlanan mali olanakların, verimli ve etkin kullanılması; kamu kesimi faaliyetlerinden toplum
üyelerinin bilgi sahibi olması gerekir. Artık, kamusal ihtiyaçların belirlenmesi, yetki devri
süreci ile kamusal faaliyetlerin ve sonuçlarının da denetlenmesi gerektiğinden denetim, mali
denetimin yanı sıra verimlilik-etkinlik-tutumluluk açısından da ele alınması gereken bir
fonksiyona dönüşür (iktisadi denetim). Süreç sonunda elde edilenlere göre planlamanın
yeniden güncellenmesi söz konusudur. İktisadi ve mali planlar doğrultusunda hazırlanacak
kamu kurum bütçeleri ile ekonomik ve sosyal gelişmeler sonucundaki ülke kaynakları ve
toplumsal ihtiyaçlar arasında denge kurmak mümkün olur.

12.3. Bütçenin İlkeleri
Bütçenin işlevlerini sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesi için birtakım ilkelere
uyulması gerektiği ifade edilmektedir. Bütçenin gerek hazırlanması, gerekse uygulanması
aşamalarında dikkate alınaması gereken bu ilkeleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
Genellik ilkesi: Bu ilke, özellikle klasik maliyecilerin çok katı bir biçimde üzerinde
durdukları ve uyguladıkları bir bütçeleme ilkesidir. Bütçede genellik ilkesinin iki alt başlığı
bulunmaktadır. Bunlar;
i- Gelirlerin gayrisafi usule göre toplanması ve buna göre bütçeye kaydedilmesi,
ii- Gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesidir.
Bütçenin gayrisafi usule göre hazırlanması, tahsil edilen gelirlerin ayrı, yapılan
giderlerin ayrı yazılmasıdır. Kamu gelirlerini toplayan kamu idaresi, bundan giderlerini
indirmek suretiyle, kalan kısmı bütçeye safi gelir olarak yazamaz. Aynı şekilde kamu
idareleri, bütçe ile aldıkları ödeneklere, kendilerinin yapmış oldukları faaliyetleri sonucunda
sağladıkları gelirleri eklemek suretiyle harcamalarda bulunamazlar. Böylece, kamu
gelirlerinin toplanmasında ve harcamaların yapılmasında, gelir arkasında gider ve gider
arkasında gelir saklanması önlenmiş olur.
Diğer yandan, bütçede tahsis yapılmaz, adem-i tahsis esastır. Bir diğer ifade ile, belirli
bir kamu geliri önceden belirlenmiş bir gideri karşılamakta kullanılamaz. Örneğin “deprem
vergisi” kavramı, tahsil edilen vergi hasılatının sadece depreme ilişkin konularda
kullanılacağını çağrıştırır; oysa genellik ilkesi uyarınca kural, tüm vergi gelirlerinin bir
havuzda (hazine) toplanması ve tüm giderlere bu havuzdan kaynak sağlanmasıdır. Genellik
ilkesinin koşullu bağışlar vb. çeşitli istisnaları vardır. Belirli bir konu veya alanda kullanılmak
koşuluyla (örneğin okul binası yaptırıp devlete bağışlanması gibi) devlete yapılacak mal veya
para biçimindeki bir bağış, gelir bütçesine özel bir bölüm açılarak ve koşullandığı hizmet için
ödenek varsa ödeneğe ekleme yapılarak; ödenek yoksa yeni bir bölüm açılarak bütçede
belirlenmiş konuda kullanılabilir.
Birlik (Teklik) ilkesi: Bütçenin en önemli ilkelerinden birisidir. Denetim kolaylığı
sağlaması için, devletin tüm gelir ve giderlerinin tek bütçede toplanması gerekir. Oysa artan
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ve çeşitlenen kamusal ihtiyaçları karşılamak için farklı nitelikte kamu kurumları gerektikçe
tümünün tek bütçede gösterilmesi mümkün olmaz. Örneğin bir bakanlık (tam kamusal mal
üretir) ile kamu iktisadi kuruluşu (özel mal üretir) aynı bütçe içinde yer alamaz (sunumları,
maliyeti karşılama yöntemleri farklı). Türkiye’de de olduğu gibi, sosyoekonomik gelişmeler
sonucu devlet kesiminin giderek kamu kesimi olarak değişmesi, beraberinde kamu bütçesinin
tek bir belge olamayacağı gerçeğini getirmiş ve birlik ilkesinin çok sayıda istisnaları ortaya
çıkmıştır. Olağanüstü bütçeler, birlik ilkesinin ilk istisnalarındandır. Devletin az harcama-az
vergi-denk ve tek bütçe ile yetinmesinin savunulduğu dönemlerde bile savaş, doğal afet, uzun
vadeli altyapı yatırımları gibi olağanüstü harcama yapılması gerektiğinde, karşılaşılan
olağanüstü durumun ancak olağanüstü gelirle yani borçlanmayla finanse edilebileceği
anlaşılınca kayıtların olağan bütçeyle karışmaması ve ayrıca takip edilmesi için ayrı bütçe
yapma fikri gelişmiştir. Kamu kesiminden beklentiler çoğaldıkça bütçe birliğinin istisnai bir
durum olduğu ileri sürülerek artık, bütçelerin çokluğu ilkesi kabul edilmektedir.
Yıllık olma ilkesi: Bütçe yıllık bir projeksiyondur. Bütçede belirtilen harcama yapma
ve gelir toplama yetkisi yalnızca bir yıl için verilir. Bu çerçevede, ne gelecek yılın
bütçesindeki ödenek kullanılabilir ne de geçmiş yılın kullanılmayan ödeneği de gelecek yılın
bütçesine aktarılabilir. Yatırım bütçeleri bir yılı aşan süreyi gerektirdiğinden yıllık olma
ilkesine istisnadır. Bir yıllık süre, mali yıl olarak tanımlanır. Türkiye’de geçmişte farklı
başlangıç tarihleri kullanılmışsa da günümüzde mali yıl, 1 Ocak tarihinde takvim yılı ile aynı
zamanda başlar ve 31 Aralık tarihinde aynı zamanda sona erer.
Önceden izin alma ilkesi: Bütçe, kural olarak ilgili mali yıla girmeden önce onaylanıp
yürürlüğe girmelidir. Türkiye’de, devlet kurumları için mali yıla girmeden önce bütçe kanunu
ile harcama yapma ve gelir tahsil etme izni verilmekte; mali yıl sonunda ise yapılmış giderler
ile tahsil edilmiş gelirler, kesin hesap kanunu denilen ayrı bir kanunla aklanmaktadır.
Doğruluk ilkesi: Doğruluk ilkesi, objektif ve subjektif doğruluk olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Bütçe gelir ve gider tahminlerinin, aşırı iyimserlik veya aşırı kötümserlikten
uzak bir biçimde, ekonomik koşullara uygun ve gerçekçi olarak hazırlanması objektif
doğruluk ilkesine uygunluktur. Ayrıca, bütçede görünürde denklik sağlamak için gider
tahminlerinin kasten düşük, gelir tahminlerinin de kasten yüksek gösterilmemesi gerekir ki
buna da subjektif doğruluk ya da samimiyet ilkesi denir.
Açıklık ilkesi: Bütçe ile ilgili tüm belgelerin, bütçenin gerek hazırlanıp görüşülmesi
sırasında, gerekse uygulanma ve denetim aşamalarında kamuoyuna açıklanması ve gerçek
mali durum hakkında bilgi verecek şekilde yayınlanması gerekir. Türkiye’de bütçe
görüşmeleri basına açıktır; bütçe yasası Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Buna
karşılık, gizli istihbarat işlerinde kullanılan örtülü ödenek, haber alma ödenekleri, açıklık
ilkesine istisnadır.
Anlaşılır olma ilkesi: Bütçe ile ilgili gelir ve gider tahminleri ile uygulama
sonuçlarının gerek kamuoyu ve gerekse parlamento üyeleri tarafından anlaşılır olması
gerekmektedir. Giderek hacmi genişleyen ve teknik bilgiler içeren bütçenin rahat
anlaşılabilmesi için grafikler ve özet bilgiler içeren belgeler yayımlanmak suretiyle bu ilkenin
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gerçekleşmesine katkı sağlanabilir.
Denklik ilkesi: Geleneksel açıdan ele alındığında bu ilke ile mutlak gelir-gider
denkliği yani mali denklik aranırken günümüzün çağdaş bütçe anlayışında, bütçe dengesi
yerine ekonomik denge ön plana çıkmaktadır.
Tasarruf ilkesi: Kıt kaynakların en tasarruflu biçimde harcanması gerektiğini ifade
eder. Belirli tutardaki para ile mümkün olan en yüksek faydanın sağlanması, kamu
hizmetlerinde kalitenin arttırılması, savurganlığın önlenmesi gerekmektedir. Bu ilke, bütçede
israfı önleme amacını taşımaktadır.
Mali saydamlık ilkesi: Bütçe alanında ortaya çıkan yeni bir ilkedir. Kamu yönetimi
açısından genel olarak ele alındığında mali saydamlık kavramı hükümetin yapısının,
fonksiyonlarının, mali politika planlarının ve mali hedeflerinin kamuoyuna açık olması
anlamını taşır. Bütçe açısından ele alındığında ise kamu gelirlerinin elde edilmesi ve
harcanması sırasında denetimin sağlanması amacıyla yetki ve sorumlulukların tanımlanması,
kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi, bütçeye ilişkin tüm belge ve raporların kamuoyuna
açık ve ulaşılabilir olması mali saydamlık ilkesinin gereği olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hesap verebilirlik ilkesi: Bütçe sürecine ilişkin aşamalarda yer alan ve kamusal
kaynakların toplanması ve harcanması bakımından yetki verilmiş bulunan kimselerin
kaynakları etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde etmeleri, kullanmaları ve
muhasebeleştirip kullanmaları gerekmektedir. Bir diğer ifade ile bu ilke, kıt olan kamu
kaynaklarının toplanıp harcanması sırasında yetki ile donatılmış olan herkesin yetkili
mercilere gerektiğinde açıkça hesap verebilir olmalarını ifade eden bir ilkedir.

12.4. Bütçe Sistemleri
12.4.1. Torba Bütçe Sistemi Kamusal faaliyetlerin hacim bakımından dar olduğu
dönemlerde devlete atfedilen temel görevlerin yerine getirilmesi bakımından bütçelemede
sürecinde klasik bütçe sistemi uygulanmıştır. Ancak devlet anlayışında meydana gelen
değişmelerin etkisi ile kamusal faaliyetler hacim ve içerik bakımından genişledikçe ve
özellikle gelirlerdeki artış hızı harcama artışının gerisinde kaldıkça, kamu kaynaklarının daha
etkin ve verimli kullanımı zorunlu hâle gelmiştir. Diğer taraftan, verimlilik ve etkinlik
kaygılarının yanı sıra kamu bütçesinin yeni fonksiyonları da kullanılan bütçe sisteminin,
beklentileri ölçülüp karşılaştırılabilir kılacak şekilde biçimlenmesini gerekli kılmıştır.
Günümüzde, tüm bu gelişmelerin bir sonucu olarak girdi esasına dayalı geleneksel bütçe
sistemleri yerine çıktı esaslı yeni sistemler geliştirilmiştir.
Torba bütçe sistemi, en basit bütçeleme yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Oldukça geniş tutulan hizmet kategorilerinin bulunduğu bu sistemde söz konusu kategorilere
tahsis edilmiş olan ödenekler yer almaktadıar. Bu sistemde bütçeler eğitim, sağlık, savunma,
gibi geniş kategorilere ayrılır. Her bir kategoriye belirli bir kaynak ayrılır. Zaman zaman
kategoriler daha ayrıntılı olarak bakanlık veya daire bazında olabilir. Bakanlık veya dairenin
ödenekleri nereye harcayacağı konusunda bir kısıtlama söz konusu değildir. Bu husus, torba
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bütçe sistemine yöneltilen eleştirinin odak noktasını oluşturmaktadır. Çünkü bu sistemde
harcamanın nerelere yapıldığı konusunda bilgi elde edilmesi çok zordur ve ciddi denetim
gerektirir. Detayların sistemde yer almaması, yönetim kademelerine çok geniş yetkiler
vermektedir.

12.4.2. Klasik Bütçe Sistemi
Harcama kalemi bütçesi, örgüt bütçesi ya da geleneksel bütçe de denilen bu sistemde,
kamu kurumları ve yapacakları harcamalar ön plandadır. Devletin organizasyon yapısı esas
alınarak bir yıl sonra nelerin satın alınacağının listesi yapılır. Kamu kurumunun bir sonraki yıl
hangi mal ve hizmetleri satın alacağı ve bunlar için ne kadarlık bir ödeme yapması gerektiğine
bakılarak ilgili kuruma ödenek tahsis edilir. Bu yaklaşım, kamu kurumlarının nispi önemlerini
esas almaktadır. Örneğin, Sağlık Bakanlığının bütçesi incelenir; bir mali yıl içinde kurumun
ödeyeceği maaşlar, satın alınacak bilgisayar bedelleri, yapılacak bina inşaat bedelleri vb.
üzerinde yani üretim ve sunum için gerekli girdi maliyetleri üzerinde yoğunlaşılır; kaynak
sıkıntısı çekildiğinde de daha az sayıda personel istihdamı veya daha düşük ücret ödeme gibi
maliyetleri kısıcı önlemlere başvurulur. Mali denetim kolaylığı olan geleneksel bütçe
sisteminde, söz konusu kurumun üreteceği düşünülen mal ve hizmetlere yönelik gerekli olan
cari, yatırım ve transfer harcamalarıyla işin bir yılda “kaç liraya gerçekleşeceği” çıkarsaması
yapılır. Bu sistemin en önemli sakıncalarından biri, yapılan tahminlerin başlangıç düzeyinde
kalması ve mal ve hizmetten ne kadar üretildiği, bu üretimi gerçekleştirmek için daha uygun
bir miktar ve bedel olup olmadığının bilinmemesidir. Çünkü bu sistem girdi odaklı olup
üretim çıktıları ile ilgilenmez.

12.4.3. Performans Bütçe Sistemi
Klasik bütçe sisteminin aksaklıklarını gidermek amacıyla geliştirilen performans
bütçe, klasik bütçe ile program bütçe arasında yer alan bir uygulamadır. Bu sistemde kamu
kurumlarının ne satın aldığı yerine ne yaptığı ya da neyi başardığı üzerinde durulur.
Performans bütçede, klasik bütçedeki gibi kamu kurumlarının örgütsel yapısı değil
hizmetlerin fonksiyonel dağılımı esas alınır. Sağlık, eğitim ve benzeri hizmet fonksiyonlarının
esas alınması nedeniyle bu sistem, fonksinonel bütçe sistemi olarak da anılmaktadır.
Performans bütçe sisteminde her bir fonksiyonun çıktı miktarı ile maliyeti arasında
ilişki kurulur; belirli bir hizmetin üretilmesinde en az maliyetle en fazla fayda sağlanacak
hizmet miktarı bulunmaya çalışılır; yöneticinin başarısını (performansını) ölçen bu sistem, iş
bütçesi veya icraat bütçesi olarak da tanımlanır. Eğitim fonksiyonunu üstlenen örneğin Millî
Eğitim Bakanlığı, ilk eğitim ve orta eğitim olarak iki ayrı grup faaliyeti organize edecekse
bütçesi iki ayrı hizmet grubuna ayrılır. İlk eğitim hizmeti ile orta eğitim hizmetinin cari,
yatırım ve transfer harcamaları ayrı ayrı bütçe belgesinde gösterilir. Karşılığında iki faaliyetin
de, dershane sayısı, öğrenci ve mezun sayıları vb. ölçülebilir çıktıları, belirlenir ve elde
edilecek faydalar ile maliyetler karşılaştırılarak her iki faaliyet içinde hangisine daha fazla
kaynak ayrılacağına karar verilir. Böylece bakanlık bütçesinin sadece toplam harcama tutarını
bilmek yerine aynı bakanlığın farklı hizmet kategorilerinin verimlilik-etkinlik
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karşılaştırmasını yapmak mümkün olmaktadır. Kısaca, performans bütçe sisteminin amacı
kamu yönetiminde verimliliği yükseltmektir.

12.4.4. Program Bütçe Sistemi
Program bütçe sistemi, aynı amaca yönelik olan tüm kamusal faaliyetleri ve
programları düzenlemeye çalışır. Bu faaliyet veya programların hangi kamu kurumunun
sorumluluğu altında olduğu dikkate alınmaz. Örneğin, bir kariyer geliştirme programı için
birçok kamu kurumunda bulunan meslek edindirme faaliyetleri birlikte düşünülecektir.
Burada, farklı kamu kurumlarının faaliyetlerinin koordine edilmesi ile kamusal hizmetler daha
iyi yerine getirilebilecektir. Program bütçe, kaynak kullanım sürecinin son aşaması olan
yapılan kamu hizmetinin sonuçları ve toplum refahı üzerindeki etkileri ile ilgilenir. Örneğin,
daha fazla kolluk kuvveti kullanılması, suç oranını azaltacak mıdır sorusuna cevap aranır.
Program bütçe sisteminde, programların kullanacağı kaynakların maliyetleri ile
alternatif maliyetlerini, bu maliyetler ile elde edilecek sosyal yararların karşılaştırmalı olarak
ve alternatif yolları ile sunulmasını gerektirir.
Program bütçe, harcamacı kuruluşların bütçe önerilerini hazırlarken her bir işi
başarmada kurum yöneticilerinin alternatif yollar aramalarını ve amaca en az maliyetle
ulaşmalarını sağlamaya zorlar. Ancak, yöneticilerin daha fazla bütçe önerisinde bulunma
eğilimleri uygulamada güçlükler yaratır.
Program bütçe sürecinde öncelikle devletin hangi işleri yapacağının belirlenmesi
gerekir. Daha sonra bütçe teklifleri ve uygulaması bu hizmetler çerçevesinde yapılır. Program
bütçe sistemi dikkatleri harcama kalemlerinden ve faaliyetlerin performanslarından
harcamanın asıl amacına yani topluma hizmet vermeye kaydırır. Aslında tüm devlet
faaliyetleri esasen toplumsal refahı artırmaya yöneliktir. Ancak program bütçenin amacı, bu
geniş amacın parçalarını tanımlamak, söz konusu parçalar arasında ve parçaların amaçlarına
ulaşmadaki etkilerini araştırmaktır.

12.4.5. Planlama, Programlama ve Bütçeleme Sistemi
Planlama-Programlama-Bütçeleme Sistemi: Bir kamu fonksiyonunu, (sağlık)
programlara (bireysel sağlık, toplum sağlığı vb.), her programı alt programlara (çocuk sağlığı,
yaşlı sağlığı vb.), her alt programı faaliyetlere (çocuklarda diş sağlığı, solunum yolları sağlığı
vb.), her faaliyeti de maddelere (diş sağlığı kontrolleri yapmak, diş sağlığı eğitimi vermek vb.)
ayırarak gereken emek, malzeme vb. girdi miktar ve maliyetinin hesaplanması, program bütçe
sistemi ile gerçekleştirilir. Performans bütçe sistemi, herhangi bir kamu hizmetinin kendi
içinde en uygun koşullarda üretim ve sunumunu araştırırken kamu hizmetinin sunumunda
alternatifler arasında en uygununu bulmak da program bütçe sistemi ile mümkündür. Örneğin
belirli bir güzergah arasındaki ulaşım için kara yolu, demir yolu, su yolu veya hava yolu
seçenekleri varsa her birinin performansını ölçüp karşılaştırarak en verimli olan seçeneğe
kaynak ayırmak ve harcama izni vermek, rasyonel olur. Hizmet üretiminde bugün alınan
kararlar ve katlanılan maliyetlere karşılık hizmetin faydası, gelecek zaman boyutunda ortaya
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çıkacağına göre, planlama, zorunludur. Planlama-programlama-bütçeleme sistemi de çeşitli
alternatif önerilerin, gelecek yıllarda varılacak sonuçlar ile şimdi katlanılan maliyetlerini
karşılaştırıp performanslarına göre en verimli-etkin çözümü bulma ve onun bütçesini
kuvvetlendirmede araç olur; dolayısıyla toplum tercihleri ve kaynak durumuna göre eğitim
vb. tüm fonksiyonlar için planlama, programlama ve bütçeleme aşamaları ile karar verilir.

12.4.6. Sıfır Esaslı Bütçeleme Sistemi
Bu sistemde, kamu gelirleri ve kamu harcamaları veri iken kamu faaliyetlerinde
öncelik sıralaması yapılması; daha az öncelikli bulunan faaliyetlere ayrılan kaynakların
kısılması hatta gerekirse faaliyetin iptal edilmesi; böylece daha fazla öncelikli faaliyetlere
daha fazla kaynak ayrılması önerilmektedir. Önceki sistemlerde fayda-maliyet saptanması ve
ölçülüp karşılaştırılmasının zorluklarına ek olarak sıfır esaslı bütçeleme sisteminde ayrıca,
mevcut bir faaliyet veya kurumun ortadan kaldırılma sıkıntısı da bulunmaktadır.

12.4.7. Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi
Yeni ödenek talebinde bulunmak için yapılması planlanan faaliyetlerle tamamlanmış
faaliyetlerin karşılaştırılmasına dayanan bu sistemde bütçeleme bir yıl yerine çok yıl esasına
dayanır; gelecekteki birkaç yılın belirlenmiş iktisadi-sosyal hedeflerine göre kurumların
bütçeleri tahmin edilir. Kamu kurumlarının bütçeleme işlemleri, temelde üç aşamada
gerçekleşir. Harcamalarını fonksiyonel esasa göre sınıflandırırlar; belirlenen işlerin
maliyetleri hesaplanır; uygulama sonunda elde edilen çıktı ile sonuçları karşılaştırıp
performansları tespit edilir.

12.5. Türkiye’de Uygulanan Bütçe Sistemleri
Türkiye’de bütçe alanında önem taşıyan iki temel kanun bulunmaktadır. Bunlardan
birincisi 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, diğeri ise günümüzde 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’dur. Muhasebe-i Umumiye Kanunu yürürlükte iken
geleneksel bütçe tekniği ile program bütçe tekniği uygulanmışken Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile birlikte performans esaslı bütçeleme tekniği hayata geçirilmiştir.
Muhasebe-i Umumiye Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir. Klasik bütçe
sisteminin esas alındığı bu yıllarda, kamu faaliyetlerinin hacim ve içerik bakımından sınırlı
olmasının da etkisiyle bütçe disiplini kolayca sağlanabilmiştir. Ancak zaman içerisinde kamu
kurumları sayıca arttıkça ve her birinin fonksiyonları, mevzuatları ve teşkilatlanmaları
farklılaştıkça kamu mali yönetimi kavranamaz hâle gelmiştir. 1973 mali yılından itibaren
Türkiye’de geleneksel bütçe sistemi yerine program bütçe sistemi uygulanmaya başlanmıştır.
Ancak program bütçe uygulamasında da gerek sistemden gerekse uygulamadan kaynaklanan
aksaklıklar ön planda olmuş ve yeni bir sistem arayışına geçilmiştir.
Kurumsal açıdan kamu kurumularının üstlendikleri fonksiyonların plan-bütçe bağının
kuvvetlendirilmesi; kamu kesimi için ise verimlilik ve etkinliğin ölçülebilir kılınması,
denetimin geliştirilmesi gibi amaçlarla 2005 mali yılından itibaren Türkiye’de, 5018 sayılı
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Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir.

12.6. 5018 Sayılı Kanun’un Genel Çerçevesi
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hem içerik hem de şekilsel açıdan önemli
yenilik ve değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Bu değişiklikleri; örgütsel yapı, analitik
bütçe sınıflandırması, orta vadeli program, orta vadeli plan, performans esaslı bütçeleme
sistemi ve tahakkuk esaslı muhasebe şeklinde ele alabiliriz.

12.6.1. Örgütsel Yapı
Kanunun kapsamına giren idarelere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri
denilmektedir. Şekilsel açıdan ele alındığında bu kapsamda üç alt grup idare yer almaktadır.
Bunlar şu şekildedir:
I- Merkezî Yönetim Kapsamındaki İdareler: Üç farklı nitelikte kamu idareleri
grubundan oluşur;
- Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri: Ülke genelinde tam kamusal mal/hizmet
üreten, fayda bölünmezliğinden ötürü fiyatlama yapamayan dolayısıyla özel geliri olmayan,
herkes birlikte yararlandığından ödeme gücüne göre hazineye yatırılan vergilerle finansmanın
karşılandığı, bütçe belgesinde sadece ödenekleri gösterilen, kendi özel vezneleri olmayan ve
hazine veznelerinden giderleri ödenen kamu idareleridir. Örneğin TBMM, tüm bakanlıklar ve
Karayolları Genel Müdürlüğü, birer genel bütçeli kamu idaresidir.
- Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri: Üretip sundukları, yarı kamusal
mal/hizmet niteliğinde olduğundan sağladıkları özel fayda karşılığında kendilerine tahsis
edilen (yararlanma vergileri) gelirleri olan, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi tanınan,
üstlendikleri mal/hizmetin sosyal faydası için hazinedeki ödeme gücüne dayalı vergi
hasılatından kendilerine hazine yardımı yapılan kamu idareleridir. Örneğin devlet
üniversiteleri, devlet tiyatroları ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, özel bütçeli kamu
idareleridir.
- Düzenleyici ve Denetletici Kurumlar: Özel kanunlarla oluşturulan kurul, üst kurul ve
kurum şeklinde teşkilatlanan bağımsız idarelerdir. Özellikle piyasa aksamalarının görüldüğü
alanlarda devlet iktisadi faaliyetleri düzenleme, gözetim ve denetleme amacıyla bu kurumları
oluşturur. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
Kamu İhale Kurumu örnek olarak verilebilir.
II- Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Bütçesi: Sosyal güvenlik hizmeti sunmak üzere
kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumunun bütçeleri de kendi
mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmakla birlikte 5018 sayılı kanun hükümlerine tabidir.
III- Mahallî İdarelerin Bütçeleri: Yetkileri belirli bir coğrafi alanla sınırlı belediyeler,
büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri ile yerel yönetim birlikleri de bütçe ve muhasebe
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işlemleri için 5018 sayılı Kanun hükümlerine tabidirler.

12.6.2. Analitik Bütçe Sınıflandırması
Yeni kanun ile getirilen en önemli değişikliklerden biri de analitik bütçe
sınıflandırmasıdır. Devlet faaliyetlerinin sınıflandırılması yani bütçe kodlaması, 2004 mali
yılında uluslararası standartlara uygun biçimde değiştirilmiştir. Buna göre harcamalar için,
kurumsal kodlama (idari yapıda bütçe kullanımında bakan, müsteşar vb. yönetici ve sorumlu
birimler belirtilir), fonksiyonel kodlama (kamu faaliyetlerinin eğitim, sağlık gibi hangi
fonksiyon ve programa dâhil olduğu, belirtilir), finansman kodlaması (harcamanın genel
bütçe, özel bütçe vb. hangi kaynaktan finanse edileceği belirtilir) ve ekonomik kodlama
(teknik hizmetler, eğitim hizmetleri vb. alanlardaki maaş, ücret vb. ayrımlarıyla personel
giderleri detaylandırılır; benzer açılımlar faiz giderleri vb. tüm giderlerde yapılır) şeklinde
dört sınıflandırma; gelirler için de ekonomik kodlama (gelir veya harcama üzerinden alınan
vergi gelirleri, vergi dışı gelirler vb. belirtilir) kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, bütçe
açığının iç veya dış borçla finanse edilen kısımları ile bütçe fazlasının nakit veya menkul
değer olarak nasıl değerlendirileceği de gösterilmektedir. Bu şekliyle, örneğin sağlık
fonksiyonunu üstlenmiş devlet hastaneleri ile üniversite hastaneleri gibi farklı kurumların
istihdam ettikleri teknik personele verilen özlük hakları vb. karşılığında yaptıkları harcamalar;
bunları hangi kaynaktan finanse ettikleri; karşılığında ne kadar mal/hizmet üretip kimlere ne
ölçüde fayda sağladıklarını ayrı bütçelerde izleyip karşılaştırma yapmak ve hangi kurumun
(fonksiyonun) önceliğine ve destekleneceğine ilişkin doğru karar almak kolaylaşmaktadır.
2005 mali yılından itibaren mahallî idareler ile sosyal güvenlik kuruluşları da bütçelerinde
analitik bütçe sınıflandırmasını kullanmaya başlamışlardır.
Analitik bütçe sınıflandırması, kamu faaliyetlerini konsolide etmesi ve ulusal ekonomi
üzerindeki etkilerini analiz etmeyi ve kamu faaliyetlerinde hesap verilebilirliği sağlamasının
yanı sıra, dönemler veya ülkeler arasında da karşılaştırma kolaylığı getirmektedir.

12.6.3. Orta Vadeli Program
5018 sayılı Yasa’nın getirdiği bir yenilik de, Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanan
ve Bakanlar Kurulunca mayıs ayı sonuna kadar onaylanan ve Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren, Orta Vadeli Program’dır. Yedi Yıllık Kalkınma Planları’ndaki ekonomik ve
sosyal hedefler, hükümetin öncelikleri ve mevcut ekonomik koşullar göz önünde tutularak
izlenecek makro politikalar, ilkeler, hedefler, temel ekonomik göstergeler, ekonominin
kaynak yapısı ile sektörlerin üç yıllık harcama tavanları her yıl revize edilerek ekonomik
yaşamdaki öngörülmeyen değişmeler programa yansıtılır.

12.6.4. Orta Vadeli Mali Plan
Gelecek üç yıla ilişkin merkezî yönetim bütçesinin gelir ve gider tahminleri; hedef
bütçe dengesi; açık varsa hangi tür borçlanma ile kapatılacağı; fazla varsa nasıl
değerlendirileceği, konuları Maliye Bakanlığınca Orta Vadeli Program ile uyumlu olacak
şekilde hazırlanır. Yüksek Planlama Kurulunca Haziran ayının 15’ine kadar onaylanır. Resmî
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Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer; her yıl revize edilir. Kamu kurumları, 5018 sayılı
Yasa uyarınca hazırlayacakları üç yıllık bütçelerini Orta Vadeli Program’da belirlenmiş olan
harcama sınırları içinde tutmak; buna göre de yıllık bütçelerini hazırlamak zorundadırlar.

12.6.5. Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi
Analitik bütçe sınıflandırmasının alt yapısını hazırladığı ve çıktı /sonuç esaslı olan bu
sistemde, sürecin bir bölümü, orta ve uzun dönemde ülke çapında (Kalkınma Planları, Orta
Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan) hedeflerin belirlenmesi; diğer bölümü ise kamu
kurumu düzeyinde yapılacaklardan oluşur.
Kamu kurumlarının, öncelikle bütçelerinde hangi faaliyetlere öncelik tanınacağını,
belirlemeleri; ikinci aşamada, belirlenen işlerin maliyetlerini hesaplamaları; üçüncü aşamada
da elde edilen çıktı ve sonuçların ölçülmesiyle başarı veya başarısızlıklarını anlamaları
gerekir. 5018 sayılı Yasa’ya göre, her kurum Kalkınma Planları, Orta Vadeli Program ve Orta
Vadeli Mali Plan doğrultusunda beş yıllık Stratejik Planı’nı hazırlamak zorundadır. Kurumun
misyonu, vizyonu, orta vadede ulaşılacak amaçları ile kaynakları, ölçülebilir hedefleri, güçlü
ve zayıf yönleri, Stratejik Plan’da yer alır. Bu beş yıllık çerçeveye göre her kurum, yıllık
Performans Programı’nı hazırlar; bir yıl içinde gerçekleştirilecek faaliyet ve projeleri,
performans göstergelerini, ölçülebilir hedeflere ulaşma yöntemleri ile yıllık kaynak ihtiyacını
içeren Performans Programı’ndaki mali yıl önceliklerine göre kurumun yıllık bütçesi oluşur.
Yani faaliyet ve projeler maliyetlendirilir ve ödenek tahsis edilir. Kurumun faaliyet ve
projeleri, bütçe aracılığıyla gerçekleştirilir. Yıl sonunda faaliyet raporları hazırlanır.
Yapılanlar, performans göstergeleriyle karşılaştırılır, kurumun yıllık uygulaması,
değerlendirilir, hukukilik denetiminden başka mali saydamlık ve hesap verilebilirlik için de
gerekli olan performans denetimi yapılır. Performans sonuçları geri bildirim mekanizmasını
çalıştırır, performans göstergeleri, ölçme yöntemleri yeniden gözden geçirilir ve süreç devam
eder.

12.6.6. Tahakkuk Esaslı Muhasebe
Türkiye’de 2006 yılına kadar kamu hesapları, sadece nakit giriş ve çıkışlarının
muhasebeleştirildiği, kolay ama az bilgi sağlayan bir yöntem olan nakit esasına göre
kaydediliyordu; 5018 sayılı Yasa ile daha çok ve kapsamlı bilgi sağlayan tahakkuk esaslı
muhasebe sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

12.7. Türkiye’de Merkezî Yönetim Kurumlarında Bütçe Süreci
Merkezî yönetim kurumları için bütçe süreci beş aşamada gerçekleşir: Bütçe planlanırhazırlanır-görüşülüp yetki alınır-uygulanır-denetlenir. Sürecin son aşamasındaki denetim,
yürütmeye bütçe yetkisi veren yasamanın dönem sonunda verdiği yetkiyi denetlemesi
anlamındaki siyasi denetimdir. Ayrıca bütçe süreci boyunca idari ve yargı denetimine de
başvurulur.
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12.7.1. Bütçenin Planlanması
Kamu idarelerinin Kalkınma Planı ve Yıllık Program öncelikleri, Orta Vadeli Program
ve Orta Vadeli Mali Plan’da belirlenmiş olan temel büyüklükler ile ilke ve esasları dikkate
alarak hazırladıkları stratejik plan, kurumun beş yıllık, performans programı da yıllık
performans hedeflerini, önceliklerini, kaynak durumunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla
idare, bütçesini hazırlarken bu belgelerde çizilen çerçeve doğrultusunda hareket eder;
belirlediği performans hedefinin gerektirdiği cari, yatırım veya transfer ödeneğini talep eder,
ödenek teklif tavanını aşamaz vb.

12.7.2. Bütçenin Hazırlanması
Bütçe teklifi hazırlığını yönlendirmede başka belgeler de kullanılır. Maliye Bakanlığı,
cari ve transfer harcamaları için Bütçe Çağrısı ile eki olan Bütçe Hazırlama Rehberi’ni,
Devlet Planlama Teşkilatı da yatırım harcamaları için Yatırım Genelgesi ile eki olan Yatırım
Programı Hazırlama Rehberi’ni hazırlar. Haziran ayının sonuna kadar Resmî Gazete’de
yayımlanan bu belgelerde, kamu idarelerinin ödenek tekliflerini hazırlarken uymaları gereken
ilkeler, standartlar ve hesaplama yöntemleri yer alır. Kamu idareleri, giderlerini belirtilen
esaslara göre tahmin ederler.
Her kurum (İstanbul Üniversitesi vb.), temmuz ayının sonuna kadar analitik bütçe
sınıflandırılmasına uygun biçimde (kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik kodlamaya uyarak)
hazırladığı cari ve transfer ödenek tekliflerini Maliye Bakanlığına, yatırım ödenek tekliflerini
de Devlet Planlama Teşkilatına gönderir (özerk yapılarından ötürü düzenleyici ve denetleyici
kurumlar hariç). İncelenen ödenek teklifleri, gerekirse değiştirilir ve tüm ödenek teklifleri
Maliye Bakanlığında toplanır. Genel bütçe gelir tahminini Maliye Bakanlığı, diğer bütçelerin
(İstanbul Üniversitesi’nin özel geliri) gelir tahminleri ilgili idarelerce hazırlanır. Ekonomik
sınıflandırmaya uygun olarak hazırlanan tüm gelir tahminleri de Maliye Bakanlığında
toplanır. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin (düzenleyici ve denetleyici
kurumlar hariç) gider ve gelir tahminleri Maliye Bakanlığınca bir araya getirilir. Bütçenin
açık veya fazla vermesine ilişkin finansman teklifi de belirtilerek bütçe taslağı oluşturulur.
Ekim ayının ilk haftası içinde, Yüksek Planlama Kurulu, makroekonomik göstergeler ve bütçe
büyüklüklerini görüşür. Bu doğrultuda Bakanlar Kurulu, bütçe taslağına son şeklini verir ve
merkezî yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’nı mali yılbaşından en az yetmişbeş gün önce (Ekim
ayının onbeşine kadar) TBMM’ye sunar. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar da bütçe
hazırlık sürecinde gider-gelir-finansman tekliflerini hazırlayıp eylül ayı sonuna kadar
doğrudan TBMM’ye yollarlar.
İçeriği itibarıyla teknik bir belge olan bütçe tasarısının, TBMM’deki görüşme
aşamasında kolayca anlaşılması için, tasarıya bir dizi belge (orta vadeli mali planı da içeren
bütçe gerekçesi, yıllık ekonomik rapor, vergi harcamalarına ilişkin cetvel, kamu borç
yönetimi raporu, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe
gerçekleşmeleri ile izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri, mahallî idareler ile sosyal
güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri, merkezî yönetim kapsamında olmayan ama merkezî
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yönetim bütçesinden yardım alan kurum ve kuruluşların listesi) eklenir.

12.7.3. Bütçenin Görüşülüp Yetki Alması
Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı, TBMM’de iki aşamada görüşülüp tartışılır. İlk
aşamada Meclis İç Tüzüğü’ne göre kırk milletvekilinden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu,
bütçe tasarısını ve ekli cetvelleri, anayasa uyarınca elli beş gün içinde görüşür; hükümetin
teklifi üzerinde her türlü değişiklik önergesi verilebilir ve komisyon üyeleri arasında
yapılacak oylama ile komisyonun kararı belirlenir. Bu karar, beş yüz elli milletvekili için yol
gösterici niteliktedir.
İkinci aşamada, bütçe tasarısı Meclis Genel Kurulunda milletvekillerinin görüşüne
açılır; milletvekilleri, bütçe tasarısı ile ekli cetvelleri ve plan-bütçe komisyon kararını
incelerler. Bu aşamada bütçe dengesini bozmamak için gider arttırıcı ve gelir azaltıcı
önerilerde bulunulamaz. Sonuçta yapılacak oylamada bütçe tasarısı genel kurulda kabul
edilirse kanunlaşır. Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanı’nın bütçe kanunu veto hakkı yoktur.
TBMM’den geldiği şekliyle imzalar. Merkezî yönetim Bütçe Kanunu, Resmî Gazete’de
yayımlanarak 1 Ocak’ta yürürlüğe girer. Böylece, genel bütçe ve özel bütçe (İstanbul
Üniversitesi) kapsamındaki kurumlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçeleri bir
kanunla uygulama yetkisi alır.
Bütçe kanun tasarısının meclis genel kurulunda oylama sonucu reddedilmesi, siyasi
sonuç doğurur; hükümete bütçe ile gider yapma ve gelir tahsil etme yetkisi verilmediğinden,
güvenilmeyen hükümetin istifa etmesi ve yeni bir hükümetin kurulup yeni bütçe hazırlaması
gerekir. Bütçe kanunları yıllık olduğundan geçmiş yıl bütçesinin yetki süresi de dolmuştur;
arada geçen sürede kamu hizmetlerinin aksamaması için geçici bütçe yapılır. Geçici bütçe ile
yıllık bütçe kabul edilinceye kadar birkaç ay gibi geçici bir süre, belirli sınırlar içinde
gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılması, mümkün olur. 5018 sayılı Yasa’ya göre, geçici
bütçe kanununda bütçe ödenekleri, bir önceki yıl başlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı esas
alınarak belirlenmekte; uygulama altı ayı geçememekte; cari yıl bütçesi yürürlüğe girince
geçici bütçe uygulaması da sona ermektedir.

12.7.4. Bütçenin Uygulanması
Bütçenin uygulanması (yürütülmesi) aşamasında, ödeneklerle ilgili işlemler yapılır;
gelirler toplanır; harcamalar yapılır; mali yıl içinde, gelir ve giderler arasında denge sağlanır;
hesapların kaydı tutulur.
- Ödenek Kullanımı ile İlgili İşlemler: Bütçe ödenekleri kullanımının önceden
planlanması için, genel bütçe kapsamındaki idarelerle, genel bütçeden yardım alan özel
bütçeli idareler, aylık ödenek kullanımlarını mali yılbaşında Maliye Bakanlığına gönderir ve
vize alırlar; buna ödeneklerin harcama programına bağlanması denir. Kamu idaresinin (Sağlık
Bakanlığı) taşra teşkilatı varsa (Defterdarlık bünyesindeki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü),
merkez teşkilatın harcama yetkilileri, merkez dışı birimlere ihtiyaçlarında kullanmak üzere,
hazırladıkları ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderirler.
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Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ödenekleri yetersiz kalırsa veya
öngörülmeyen acil bir durumla karşılaşılırsa mevcut ödeneğin arttırılması için bütçe kanununa
madde eklenmelidir. Dolayısıyla ek ödenek, yeni bir kanunla talep edilir ve meclis tarafından
kabul edilirse kullanılabilir. Ortaya çıkan ek harcama ihtiyacını ek ödenek yasaları ile
karşılamak mümkünse de konunun gelir tarafı göz ardı edildiğinden bütçe açığının artması
dikkate alınmamaktadır; bu sıkıntıyı gidermek için, verilmiş ödenekten fazla harcama yapma
zorunluluğu çıkarsa ihtiyacın gider ve gelir tarafları birlikte düşünülür ve ek bütçe yasası ile
konu çözümlenir.
Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilmiş hizmet ve amaçların, ödenekleri
yetmediğinde veya bütçede öngörülmemiş acil bir durum olduğunda kullanmak üzere, Maliye
Bakanlığı bütçesine genel bütçe ödeneklerinin %2’sine kadar ödenek tahsis edilir. Belirtilmiş
hizmetler için maliye bakanına yedek ödenekten genel ve özel bütçeli idare bütçelerine
ödenek aktarma yetkisi tanınmıştır. Bunun dışında, bütçe içinde ödenek aktarması yapmak,
belirli sınırlamalarla mümkündür. Kamu idarelerinin bütçeleri (İstanbul Üniversitesi ile
Uludağ Üniversitesi) arasında ödenek aktarması sadece kanunla olabilir. Merkezî yönetim
kapsamındaki kamu idare (Uzaktan Eğitim Fakültesi) bütçesi içinde yapılacak aktarmalarda
aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin %5’ine kadar aktarma yapılabilir.
- Gelirlerin Toplanması: Genel bütçenin gelirleri, vergi ve vergi dışı gelirler olarak
bütçenin gelir cetvelinde yer alır. Özel bütçeli kurumlar ile düzenleyici ve denetleyici
kurumların gelir bütçesinde, her kurumun (İstanbul Üniversitesi) gelirleri yer alır; kendi
gelirleriyle karşılayamadıkları kısım, genel bütçeden finansman desteği şeklinde gösterilir.
Bütçe gelirlerinin yasal dayanakları da bütçe yasasında gösterilir; aksi durumda ilgili mali
yılda o gelir, toplamaz. Gelirler, kendi mevzuatlarında belirtilen usullere göre tarh-tahakkuktahsil edilir. Genel bütçe gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsili, Maliye Bakanlığınca, diğer
kurumlarınki ise kendi yetkililerince yapılır. Gelirlerin bütçede belirtilen tahmini tutarı, taban
tutardır; tahsilat, belirtilen tutarı aşabilir.
-Giderlerin yapılması: Bütçe, mali yılbaşında yürürlüğe girdikten sonra, bir yandan
gelirler toplanırken diğer yandan harcamalar yapılır. Bütçe ile verilen ödenekler, gelirlerin
aksine, kuruluşun yapabileceği harcamaların tavanını oluşturur. Bütçe kanununun ilgili
maddesi değiştirilmeden bu tutar aşılamaz.
5018 sayılı Yasa uyarınca gider bütçesinin uygulanmasında karar alma ve emir verme
yetkisi her harcamacı kuruluşun kendisine aittir. Giderlerin yapılmasında sorumlu kişiler:
bakanlar, üst yöneticiler (rektör), harcama yetkilisi (dekan), gerçekleştirme görevlileri ile
muhasebe yetkilileridir.
Kamu kurumunun (İstanbul Üniversitesi) yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetin
(lisans eğitimi) gerekleri doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyacının (bilgisayar laboratuvarı)
karşılanması için mal alımı (bilgisayar) özel sektörden yapılacaksa bir anlamda yarışma
sayılacak ihale yoluyla gerçekleştirilir. Piyasadan mal, hizmet ya da inşaat işi alımları, kamu
ihale işleri mevzuatı çerçevesinde yapılır. İhale sonunda başarılı bulunan firma, kamu
kurumuna mal satışını gerçekleştirip karşılığında parasını alır.
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Kamu kurumunun kendisine tahsis edilmiş ödeneği ile ihale sonrası mal almaya karar
verdiği firmaya nakit ödemesi arasındaki süreç, harcamanın yapılma sürecidir ve dört
aşamada tamamlanır. İlk aşamada bütçede belirli hizmetler için tahsis edilmiş ödenekler bir
kamu hizmetine bağlanır; buna taahhüt (yüklenme) denir. Kamu kurumu (İstanbul
Üniversitesi) yaptıkları sözleşme uyarınca istediği mal/hizmeti teslim etmesi karşılığında
firmaya (bilgisayar firması) nakit ödemeyi kabul ederken firma da nakit alacağı karşılığında
sözleşmede belirtilen koşullarda mal/hizmet teslim etme taahhüdüne girmektedir. Kısaca
sözleşme aşamasında firma mal teslim etme karşılığında nakit alacaklısı; kamu kurumu da
mal alacağına karşılık nakit ödeme borçlusudur. İkinci aşama olan tahakkuk, kamunun borçlu
olduğunu kabul ettiği ve borç miktarının saptandığı aşamadır. Üretim veya ithalat
tamamlandığında firma malı teslim eder; kamu kurumu istediği koşulların gerçekleşmesi
ölçüsünde malın bedelini hesaplar. Üçüncü aşama, ödeme emrine bağlama aşamasıdır ki
harcama yetkilisi ödeme emri belgesini imzalar ve tutarın hak sahibine ödenmesi için belge
muhasebe yetkilisine gönderilir. Ödeme, son aşamadır; muhasebe yetkilisince bankacılık
sistemi aracılığı ile gerçekleşir. Mal tesliminden sonra ödemenin yapılması temel kuralsa da
işlerin hızlandırılması veya işlemlerin kolaylaştırılması gereken bazı durumlarda, dört
aşamanın sırasıyla tamamlanması beklenmeden yani mal tesliminden önce ön ödemeye (avans
ve kredi) başvurulabilir.
- Hazine İşlemleri: Kamu gelirlerinin toplanması ve harcamaların yapılmasına ilişkin
parasal işlemler Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılır; çeşitli gelir yasalarına dayanılarak
toplanan bütçe gelirleri, Hazine Müsteşarlığının Merkez Bankası hesaplarında toplanır.
Merkez Bankası şubeleri, yeterli olmazsa Ziraat Bankası şubeleri de kamu kesimi adına
nakdin yatırıldığı ve ödemenin fiilen yapıldığı bankalardır. Mali yıl içinde gelir ve giderler
arasındaki geçici dengesizlikler de hazine tarafından giderilmeye çalışılır.
Kamu gelirlerinin toplandığı yerlerle harcamaların ödendiği yerler arasında nakit açığı
olursa, ödemenin aksamaması için nakit fazlasının olduğu yerden gider fazlasının olduğu yere
para aktarılmasına nakit hareketleri (gelir ve giderlerin yer açısından denkleştirilmesi) denir.
Haznedar olarak Merkez Bankası, bankacılık işlemleri ile nakit aktarımını gerçekleştirir.
Genel bütçeli kurumlarda hazine tek hesabı sistemi ile banka hesaplarında yeterli para olmasa
da sorun otomatik olarak çözülmekte iken 2007 yılından itibaren hazinenin parasal ihtiyaçları
nakit planlaması ve programı uyarınca karşılaması için Nakde Dayalı Ödeme Sistemi
geliştirilmiştir. Diğer kurumlarda bu kolaylık yoktur; ödeme yapmak için banka hesaplarının
takviye edilmesini beklerler.
Hazine işlemlerinin bir başka yönü, gelir ve giderlerin zaman açısından
denkleştirilmesidir; bir başka adıyla, dalgalı borçlar, mali yıl boyunca gelirlerin toplanma
zamanı ile giderlerin yapılma zamanı farkından kaynaklanan ve vergi tahsil edilinceye kadar
ortaya çıkan geçici nakit açıklarını gidermek için kısa vadeli (bir yıla kadar) borçlanmaya
başvurulmasıdır.
- Devlet Muhasebe Sistemi: Devlet faaliyetlerinin parasal olarak tanımlanıp
kaydedilmesi, sınıflandırılması, yorum ve denetime elverişli duruma getirilmesi, devlet
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muhasebesi ile gerçekleştirilir. Devlet muhasebesinde kayıt yöntemleri nakit ve tahakkuk
esası olarak iki esasa dayanmaktadır. İki yöntem arasında kullanılan nakde uyarlanmış ve
tahakkuka uyarlanmış devlet muhasebesi yöntemleri de vardır. Nakit esasında kasaya parasal
bir giriş veya çıkış, fiilen gerçekleştiğinde işlem muhasebe kayıtlarına geçirilir. Harcama
sürecinde tahakkuk etmiş ama çeşitli nedenlerle hak sahibine ödeme yapılmamışsa veya gelir
tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmemişse muhasebe kayıtlarında herhangi bir işlem görülmez.
Tahakkuk esasında ise, gider veya gelir işleminin tahakkuk etmesi, kesinleşmesi olarak kabul
edilir. Gider tahakkuk ettirilmişse bütçe giderlerine kayıt düşülür; devletin alacağı tahakkuk
etmişse bütçe gelirleri hesabına giriş kaydı yapılır. Tahakkuk esaslı muhasebe, kamu
hizmetlerinin maliyetini bir bütün olarak görüp maliyet-etkinlik vb. analizlerle karşılaştırmaya
temel hazırlar. Kaynak yönetimi ve kontrolünde, millî gelir hesapları ile bağlantı
kurulmasında kolaylık sağlar; devletin hak ve yükümlülüklerini gösterdiğinden mali yönetime
de yardımcı olur. 5018 sayılı Yasa uyarınca Türkiye’de tahakkuk esaslı muhasebe
kullanılması esastır.

12.7.5. Bütçenin Kapatılması ve Yasama Denetimi
1. Bütçe hesaplarının kapatılması: Mali yılın bitmesi ile bütçe uygulaması da
tamamlanır (31Aralık). Hesaplar kapatılır, kesin hesaplar çıkarılarak bütçe tahminlerinin
gerçekleşme durumu ortaya konur. Bütçe hesaplarının kapatılmasında iki yöntem kullanılır:
Jestiyon yöntemi ile egzersiz yöntemi. Jestiyon (yönetim dönemi) yöntemi, muhasebe
yetkilisinin yönetim dönemi içinde yapılmış işlemleri kapsar. Bundan, muhasebe yetkilisinin
yıl içinde görevden ayrılması durumunda o zamana kadar yaptığı işlemlerden sorumlu olacağı
anlaşıldığı gibi, esas olarak bir mali yıl süresince tutulan kayıtların, aynı yılın sonunda
kapatılması amaçlanmaktadır. Bu yöntemde bütçe gibi hesaplar da yıllıktır. Egzersiz (hesap
dönemi) yönteminde, bir mali yıla ilişkin alacak ve borçların mali yıl sonuna kadar tahsil
edilen ve ödenen ile tahsil edilmeyen ve ödenmeyen kısımları, bir bütün olarak görülür; mali
yıl bitse de bütçe uygulaması bir süre daha devam ettirilir. Geçmiş mali yıla ilişkin bütçe
uygulamasının devam etmesi bir süreye bağlanmışsa (bir hafta, bir ay) sınırlı egzersiz
yöntemi; geçmiş mali yıl gelir-gider işlemleri tamamlanıncaya kadar ilgili hesapların da açık
bırakılmasına ise sınırsız egzersiz yöntemi, denir. Yeni mali yıl uygulaması başlamış ve ilgili
kayıtlar tutulmaya başlamışken yanı sıra geçmiş mali yıla ilişkin gelir-gider işlemleri ile
hesaplarının da devam etmesinin hesapların karışması vb. sakıncaları vardır. Türkiye’de
istisnaları olmakla beraber jestiyon yöntemi kullanılmaktadır.
2. Faaliyet Raporlarının Hazırlanması: 5018 sayılı Yasa uyarınca bütçeyle ödenek
tahsis edilen harcama yetkilisi (dekan), hesap verme sorumluluğu çerçevesinde yıl sonu
itibarıyla birim (uzaktan eğitim fakültesi) faaliyet raporunu hazırlar; üst yönetici, kendisinde
toplanan birim faaliyet raporları ile kendi yaptıklarını da içeren idare (üniversite) faaliyet
raporunu hazırlatıp kamuoyuna açıklar. Belirtilen faaliyet raporlarında kurumun stratejik plan
ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri, performans göstergelerine göre hedef
ve gerçekleşme durumu ile varsa sapmaların nedenleri açıklanır. Merkezî yönetim
kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları idare faaliyet raporlarının birer
örneğini Sayıştay ve Maliye Bakanlığı’na gönderirler; mahallî idarelerin hazırladıkları idare
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faaliyet raporlarının birer örneği ise Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir; İçişleri
Bakanlığı, mahallî idare faaliyet raporları üzerine değerlendirme raporu hazırlar; kamuoyuna
açıklar; birer örneğini Sayıştay ve Maliye Bakanlığına gönderir. Maliye Bakanlığı, kendisine
yollanan tüm faaliyet raporlarını değerlendirip Genel Faaliyet Raporu’nu hazırlayıp
kamuoyuna açıkladığı gibi bir örneğini de Sayıştay’a gönderir.
3. Sayıştayın Uygunluk ve Performans Denetimi Raporları Hazırlaması: Kamu
gelirlerinin toplanmasının, giderlerin gerçekleşmesinin ve mal varlığı kullanımının ilgili
mevzuata uygun olup olmadığının, hukuki ve matematiksel doğruluk açısından denetlenmesi,
uygunluk denetimidir; Sayıştay, bu açıdan yaptığı değerlendirmeleri uygunluk raporları ile
açıklar. Ayrıca, 5018 sayılı Yasa gereğince dış denetçi kabul edilen Sayıştay, kamu
kaynaklarının verimlilik, etkinlik ve ekonomiklik esaslarına göre kullanılıp kullanılmadığını
denetlemekle de görevlendirilmiştir. Bunun için kamu kurumlarından gelen faaliyet
raporlarındaki gerçekleşenlerle, kurumların stratejik plan ve performans programı ile bütçe
hedefleri ve performans göstergelerini karşılaştırır ve değerlendirmelerini dış denetim
(performans denetimi) raporları olarak TBMM’ye sunar.
4. Kesin Hesap Kanun Tasarısının Hazırlanması: Kesin hesap, bütçe gelirleri ve
giderleri ile ilgili gerçekleşmiş son durumu ortaya koyan ve yasama denetimine hazırlık
uygulamasıdır. Maliye Bakanlığı, bir yıllık uygulama sonuçlarını bütçeyle verilmiş yetkilerle
karşılaştıracak şekilde ve gerekçesiyle birlikte izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar
hazırlar; Kesin Hesap Kanun tasarısına bir dizi belge de eklenir ve TBMM’ye sunulur; bir
örneği de Sayıştaya gönderilir.
5. Genel Uygunluk Bildiriminin Hazırlanması: Sayıştay, daha önce gönderilmiş olan
idare faaliyet raporları, genel faaliyet raporu ile İçişleri Bakanlığının mahallî idareler
değerlendirme raporunu ve kendi yaptığı uygunluk ve dış denetim sonuçlarını dikkate alarak
değerleme ve görüşlerini TBMM’ye bildirir. Genel Uygunluk Bildirimi, niteliği yönünden
kesin hesap kanun tasarısındaki bilgilerin hukuki ve performans yönleriyle faaliyet raporları
ile tutarlı, doğru ve güvenilir olduğunun Sayıştay tarafından araştırılarak hükümetin
performans bilgileri üzerinde TBMM’ye yardımcı olmak için hazırlanmaktadır. Sayıştay,
Genel Uygunluk Bildirimi’ni Kesin Hesap Kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç
yetmiş beş gün içinde (15 Eylül) TBMM’ye sunar.
6. Bütçenin Yasama Denetimi: Bütçe kanunuyla yürütmeye mali yıl boyunca gelir
toplama ve harcama yapma yetkisi veren yasama organı, verdiği yetkilerin dönem sonu
itibarıyla nasıl kullanıldığını değerlendirir. Kesin Hesap Kanun tasarısı ve Genel Uygunluk
Bildirimi, TBMM’de önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, daha sonra Genel Kurul’da
görüşülür, tartışılır, oylanır ve karara bağlanır. Genel Kurul’daki oylama sonucunda, tasarı
onaylanırsa kanunlaşır. Kesin Hesap Kanunu, yürütme organına verilmiş bütçe yetkisinin
hukuka ve performans yaklaşımına uygun kullanıldığının kabul edilmesi ve “hükümetin
aklanması”, demektir. Tasarının reddi, merkezî yönetim bütçe tasarısında olduğu gibi,
hükümetin düşmesi şeklinde siyasi sonuç doğurur; bütçe reddinde, gelir toplama ve harcama
yapma yetkisi tanınmayan hükümet çekilirken kamusal faaliyette de bulunmazken kesin
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hesabın reddi, tahsil edilmiş gelirlerin, yapılmış harcamaların kısaca yapılmış-bitmiş
faaliyetlerin kabul edilmemesi anlamındadır. Siyasi sonucun yanı sıra hukuki sonuç da
doğurur. Sorumlular hakkında yasal işlem yapılır, yargılanırlar.
Anayasa uyarınca, ilgili mali yıl (2013) bütçe kanun tasarısı ile bir önceki mali yılın
(2011) kesin hesap kanun tasarısı, TBMM’de birlikte görüşülür; örneğin Sağlık Bakanlığı
bütçesinin görüşülmesinin ardından, bakanlığın kesin hesapları görüşülür ve karara bağlanır.
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Uygulamalar

Performans esaslı bütçeleme sisteminin diğer sistemlerden farkını ve üstün
yönlerini araştırınız.
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Uygulama Soruları

İçinde bulunduğumuz mali yılın bütçe gerekçesine bakarak cari yılın gelir ve
gider kalemlerine ilişkin büyüklükleri belirleyiniz. Bu büyüklükleri geçmiş yıl rakamlarıyla
karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bütçenin tanımı, fonksiyonları, ilkeleri, bütçe sistemi türleri ve ülkemizde
geçmişten günümüze uygulanan bütçe sistemlerine yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Bütçe gelir ve giderlerinin gerçeğe en yakın tahmin edilmesi aşağıdaki
bütçe ilkelerinden hangisinin gereğidir?
a)

Açıklık ilkesi

b)

Doğruluk ilkesi

c)

Alenilik İlkesi

d)

Anlaşılır olma ilkesi

2)
Kuruluşlar, hazırlamış oldukları bütçe çalışmalarını aşağıdakilerden
hangisine gönderir?
a)

TBMM’ye

b)

Sayıştaya

c)

Hazine Müsteşarlığına

d)

Maliye Bakanlığına

3)
Kuruluşların bütçeyi hazırlarken göz önünde bulundurmaları gereken
felsefeyi ortaya koyan belge aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Bütçe tasarısı

b)

Bütçe uygulama yönergesi

c)

Bütçe hazırlama rehberi

d)

Bütçe çağrısı

4)

Gelir bütçesi aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?

a)

Hazine Müsteşarlığı

b)

Kalkınma Bakanlığı

c)

Harcamacı kuruluşlar

d)

Maliye Bakanlığı
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5)
1982 Anayasası’na göre, bütçe tasarısının Bütçe Komisyonu’nda
görüşülmesi süresi ne kadardır?
a)

20 gün

b)

75 gün

c)

55 gün

d)

25 gün

6)
çünkü…

Türkiye’de devlet üniversiteleri, genel bütçeli kurumlardır. (Doğru/Yanlış);

Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
7)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bütçesi, Maliye Bakanlığının gözetiminde
hazırlanır; Bakanlar Kurulunun teklifi olarak TBMM’ye sunulur. (Doğru/Yanlış); çünkü….
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
8)
Orta Vadeli Mali Planı, Kalkınma Planı gibi DPT hazırlar, TBMM’ye sunar.
(Doğru/Yanlış); çünkü….
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
9)
Giderlerde taahhüt aşaması, müteahhidin devlet hastanesi inşaatını bitirip
teslim ettikten sonra nakit alacağını hesaplattığı aşamadır. (Doğru/Yanlış); çünkü….
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
10)
hazırlanır.

Genel Uygunluk Bildirimi, ……… tarafından …………. yardımcı olmak için

Yukarıda boş bırakılan yerleri uygun ifadeler ile doldurunuz.

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) c, 4) d, 5) c
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13. KAMU BORÇLANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Vergi ve Borçlanma
13.2. Devletin Borçlanma Nedenleri
13.3. Kamu Borçlarının Sınıflandırılması
13.4. Borçlanma Esasları
13.5. Borçların İhracı ve Satış Yöntemleri
13.6. Borç Yönetimi
13.7. Olağanüstü Borç Yönetim İşlemleri
13.8. Kamu Borçlarının Azalması ve Sona Ermesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Devletler neden vergileme yerine borçlanmaya giderler?
2- Borçlanma yöntemleri nelerdir?
3- Borç yönetimi ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Borçlanma ile vergileme
arasındaki farklılıkları ortaya
koyabilmek.
Devletin
borçlanma
nedenlerini kavrayabilmek.
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Anahtar Kavramlar

Borç Yönetimi: Devletin belirli ekonomik hedeflere ulaşabilmek için borçların
miktar ve yapısında gerçekleştirdiği değişikliklere denir.
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Giriş
Kamu kesiminde harcamalar olağan veya olağanüstü durumlarda vergi gelirleriyle
karşılanamadığında ya da iktisadi koşullar gereğince vergi ile finansman tercih edilmeyince
borçlanmaya başvurulur.
Ülke içinden borçlanılması kaynağın yurt içinde el değiştirmesi olduğundan ülkenin
toplam iktisadi kaynaklarını arttırmaz. Buna karşılık dış borçlanma ile yurt dışından ek
iktisadi kaynak ve döviz gelmekte, millî gelir seviyesi olumlu yönde etkilenmektedir. Geri
ödeme aşamasında ülke refahının bozulmaması için dış borçla elde edilen kaynakların üretken
alanlarda kullanılmaları daha da önem kazanır.
Esasında, borçlanma ile vergiler ertelenmektedir. Bu nedenle, borçlanma, geçici bir
gelir kaynağıdır; kesin ödeme vergi gelirleri ile yapılır. Sık rastlanmamakla birlikte, ödeme
zorluğuna düşülmesi devleti borcun reddine götürebilir; bu durumda borçlanmanın geçici bir
finansman aracı olma niteliği ortadan kalkar.
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13.1. Vergi ve Borçlanma
Vergi ve benzeri gelirler, kamu harcamalarının finansmanında kullanılan normal gelir
kaynaklarıdır. İktisadi düşünce okulları açısından ele aldığımızda klasik iktisatçılar
borçlanmayı devletin normal gelirleri arasında saymazlar ve gelecek kuşaklara yük teşkil
edeceği gerekçesiyle zorunlu hâller dışında bu tür bir finansman yöntemine şiddetle karşı
çıkarlar. Bu görüş çerçevesinde kamu borcu, zorunlu hâllerde ve ancak verimli yatırımlarda
kullanılabilen istisnai bir finansman aracıdır. Mevcut durum çerçevesinde
değerlendirildiğinde ise günümüzde borçlanmanın devletler açısından oldukça önemli bir gelir
kaynağı hâline geldiği görülmektedir. Modern devlet anlayışı çerçevesinde devletin
fonksiyonlarında meydana gelen artış neticesinde her geçen gün hızla artan kamu giderlerinin
finansmanında normal gelir kaynaklarının yetersizliği ve vergileme alanında mevcut
potansiyelin çeşitli nedenlerle yeterince kullanılamıyor olması, bu durumun en temel
sebeplerindendir. Diğer yandan, bugün yapılan borçlanmanın gelecek kuşaklara yük
taşıyacağı görüşünün eski önemini yitirmiş olması da, etki ve faaliyet alanı son derece
genişlemiş olan devletleri politika ve ekonomik koşullar elverdiği ölçüde çeşitli kredi
kaynaklarına büyük ölçüde başvurmaya zorlamaktadır.
Vergi ile borçlanma devletin iki önemli finansman kaynağıdır. Söz konusu finansman
yöntemleri arasındaki farklılıkları şu şekilde belirtebiliriz:
- Borçlanma da vergi gibi çoğu ülkede büyük miktarlara ulaşmış olan önemli bir gelir
kaynağıdır. Her iki durumda da özel malların üretiminde kullanılacak üretim faktörlerinin
kamu malı üretiminde kullanılmak üzere fertler tarafından serbest bırakılması söz konusudur.
Ancak özel mal talebinden vazgeçme vergiye başvurma durumunda zorunlu, borçlanmaya
gidilmesi hâlinde ise gönüllü olarak gerçekleşir. Borçlanma (zorunlu borçlanma hariç)
gönüllülük esasına dayanır. Vergide ise hukuki zorlama ve cebir esastır.
- Borçlanma, devlet açısından geçici bir gelir kaynağıdır. Devlete borç verenler
gelecekte yapacakları tüketim lehine, bugünkü tüketimlerinden vazgeçmekte ve dolayısıyla
bir faiz geliri elde etmeye hak kazanmaktadırlar. Vade geldiğinde anapara devlet tarafından
alacaklılara geri verilir. Borçlanma yolu ile elde edilen fonlardan devletler ancak geçici bir
süre için yararlanma olanağına sahiptir. Ödeme zamanı geldiğinde faiz ve anapara vergi
gelirlerinden karşılanacağına göre kamu mal ve hizmetlerinin kesin finansmanı yine vergi ile
gerçekleştirilmiş olmaktadır. Finansman aracı olarak vergi yerine borçlanmaya başvurulmuş
olması, tahvillerin piyasaya sürüldüğü sırada yükümlüler üzerine getirilebilecek ek bir yükü
bir süre erteleme olanağını sağlar. Ancak, vergi ise borçlanmanın tersine nihai bir finansman
aracıdır. Tarhiyatta ortaya çıkabilecek yanlışlıklar dışında yükümlüye geri ödenmez.
- Vergilerin yükü doğrudan doğruya bugünkü nesiller tarafından çekilirken borçlanma
neticesinde doğan mali yük gelecek nesillere yansıtılabilmektedir. Borçlanma ile yaratılacak
yük, nihai ödemenin gelecek nesil tarafından vergilerle üstlenilmesi durumunda ortaya çıkar.
Bu nedenle borçlanma, gelecekte elde edilmesi düşünülen vergi gelirlerinin önceden
kullanılması veya bir başka deyişle, şimdiki vergi gelirlerinin ertelenmesidir. Bugün
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karşılaşılan kamusal ihtiyacın vergi yerine borçla finanse edilmesi tercih edilmekte ve
borçlanma neticesinde gerçekleştirilecek olan kamusal hizmetin faydasından bugün
yararlanan bireyler yerine gelecekteki vergi mükellefleri mali yük altına sokulmaktadır.
- Devlet açısından olduğu gibi, bireyler açısından da vergi, kesin bir ödeme olup geri
dönüşü yoktur. Vergi ödeyen biriyin geliri ve dolayısıyla satın alma gücü rızası dışında azalır.
Kamuya borç vermeyi kabul eden birey ise, elindeki tasarruf edilmiş tutarı kullanacağından
satın alma gücünde ileride çoğalarak dönmek koşuluyla, geçici bir azalmaya razı olmaktadır.

13.2. Devletin Borçlanma Nedenleri
Her ülkede farklı bir tarihçesi olan kamu borçlanması özellikle Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra önemli bir artış göstermiştir. Borç ödemelerinin yoğun olduğu
dönemlerdeki azalmalar hariç, devlet borçlarının genel seyri devamlı artış şeklinde olmuştur.
Savaşlar, iktisadi krizler, doğal afetler, uzun dönemli yatırımlar, devlet fonksiyonlarındaki
gelişime bağlı olarak artan kamu harcamaları, kamu borçlanma gerksinimindeki artışın
ardında yatan temel sebeplerdir. Ancak tüm bu nedenlerin yanı sıra, borçlanmanın politik bir
tercih olduğu da akıldan çıkarılmamalıdır.
1. Savaşlar, doğal afetler ve iktisadi krizler gibi olağanüstü gelişen durumlar,
borçlanmanın temel sebepleri arasında yer almaktadır. Devlet borçlarının hızlı artış
göstermesinin en önemli nedenlerinden biri şüphesiz savaşlardır. Savaşa hazırlık giderleri,
savaş sırasındaki masraflar ve savaş sonrasında ortaya çıkan olumsuz sonuçlarının ortadan
kaldırılması yolunda gösterilen çabalar bu yönde etkili olmaktadır. Son yarım asırı aşan bir
dönem içinde hemen hemen her ülkede borç artışının önemli bir kısmı I. ve II. Dünya
Savaşları ile yakından ilişkilidir. Devlet, savaş ve benzeri nitelikteki olağanüstü durumlarda,
kısa bir süre içerisinde yeni vergi kanunları çıkararak vergi gelirlerini artıramaz. Çünkü vergi
kanunlarının hazırlanması, parlamentoda görüşülmesi zaman alır. Devletler bu tür durumlarda
hızla borçlanma yoluna giderek ihtiyaç duydukları finansmana çok daha çabuk
ulaşabilmektedirler.
2. Uzun dönemli ve verimli yatırımlar kamu borçlanmasının bir diğer nedenini
oluşturmaktadır. Kamu hizmetlerinden bir kısmı ancak uzun bir zamanda
tamamlanabilmektedir. Devlet, bu hizmetlerin görülmesi için her yıl harcanacak parayı vergi
ile sağlamak yerine borçlanmaya gitmeyi tercih edebilir. Özellikle büyük bayındırlık
hizmetleri ve iktisadi nitelikteki diğer büyük projeler bu kapsamdadır. Söz konusu
faaliyetlerin vergi ile finanse edilmesi hâlinde yatırım süresince vergi gelirlerinin artırılması,
yatırımın sona ermesinin ardından ise eski seviyesine çekilmesi gerekir. Bu gibi durumlarda
hizmetin borçla finanse edilmesi, vergi yükünün bir dönem ağırlaştırılıp bir başka dönem
hafifletilmesi hâlinde ortaya çıkacak mahsurları ortadan kaldırmaktadır.
3. Bütçe gelirleri ile giderleri arasındaki zamansal bakımdan ortaya çıkan uyum sorunu
borçlanmanın bir diğer nedenidir. Devlet bütçeleri denk bağlansa bile kamu gelirleri ile kamu
harcamaları arasında en azından zaman bakımından bir uyum yoktur. Vergi gelirleri, yıl
içerisinde belirli dönemlerde elde edilirken kamu harcamaları süreklidir. Harcama yapılacağı
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sırada henüz gelir elde edilmemiş olabilir. Borçlanma burada kısa vadeli gelir-gider
dengesizliğini gidermek için kullanılır. Sene içerisinde gelir ve giderlerde oluşan açıkların
kısa vadeli borçlarla kapatılması ve vergi gelirlerinin çoğaldığı aylarda da alınmış borçların
geri ödenmesi bütçe uygulamaları açısından yıl içerisindeki gelir-gider dengesizliklerinin
giderilmesine yardımcı olur.
4. Kamu kesiminin gelir kaynakları içinde vergi gelirlerinin payı yüksek olmakla
birlikte, vergileme potansiyelini değerlendiremeyen veya değerlendirmek istemeyen
hükümetler için borçlanma, nispeten kolay ulaşılabilen bir kamu kaynağıdır. Vergi
yönetiminde başarısız olan ve vergi kaçakçılığı ile kayıplarını önleyemeyen; mevcut vergi
oranlarını arttırmanın ya da yeni vergi koymanın, seçim zamanı yaklaştığında güçlük
çıkaracağından endişelenen yönetimler borçlanmaya yönelebilir.
5. Borçlanma günümüzde bir maliye politikası aracı olarak da kullanılabilmektedir.
Burada devletin amacı gelir elde etmekten ziyade ekonomik ve sosyal amaçları
gerçekleştirmektedir. Nitekim, devlet enflasyon dönemlerinde borçlanır; borçlanmanın nedeni
para stokundaki şişkinliği gidermek ve toplam talep düzeyini kısarak ekonomideki
enflasyonist baskıları azaltmaktır. Enflasyon dönemlerinde devlet borçlarının uzun vadeli
olması gerekir. Amaç, ekonomide likiditeyi daraltmak ve özel tüketim ve yatırım
harcamalarında azalış meydana getirmektir.

13.3. Kamu Borçlarının Sınıflandırılması
13.3.1. İç ve Dış Borçlar
İç ve dış borç ayrımına temel teşkil edecek kriterler konusu, literatürde oldukça
tartışmalı bir konudur. Bazı düşünürler tarafında iç-dış borç ayrımına esas teşkil eden
unsurun, borç verenin milliyeti olduğunu savunulmakta iseler de günümüzde söz konusu
ayrımda, borcun sağlandığı piyasanın milliyeti temel belirleyici olmaktadır. Bu görüş
çerçevesinde ülke sınırları içindeki birey ve firmalardan millî para cinsinden yapılan
borçlanma, iç borçlanma; dış piyasalardan ve yabancı para cinsinden yapılan borçlanma ise
dış borçlanma olarak kabul edilmektedir.
Devlet borçlanması iç veya dış piyasalardan gerçekleştirilir. İç ve dış borç
miktarlarının gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde ters yönde bir seyir izlediği görülmektedir. Az
gelişmiş ülkelerde dış borçlar ağırlıklı iken, gelişmiş ülkelerin borç bileşimlerinde iç borçlar
önemli bir yer teşkil etmektedir. İç borçlanma yerine dış borçlanmaya başvurmanın başlıca iki
nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, ülke ekonomisinin dışa bağımlı olması ve ülke
döviz girişlerinin yeterli olmaması nedeniyle dış alımı gerçekleştirecek döviz kaynağına sahip
olmamasıdır. Bunun neticesinde, ülke için önem arz eden malların ithalatını gerçekleştirmek
üzere dış borç kaynaklarına başvurma zorunluğu doğmaktadır. Dış borçlanmaya başvurmanın
bir diğer nedeni ise, iç kaynakların yetersizliği nedeniyle, ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu
fonların iç kaynaklardan karşılanmasının imkânsız olmasıdır. Devletin gelir toplama
imkânlarının sınırlarına gelinmiş olması durumunda da dış kaynaklara başvurma ihtiyacı
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doğmaktadır.
İç borçlar ülke içindeki kaynakların kamu ekonomisi alanında kullanılmak üzere
serbest kalmasını sağlar. Dış borçlar ise yabancı ülkelerden üretim faktörü transfer edilmesini
kolaylaştırır. İç borçlar millî gelirin düzeyine doğrudan bir etkide bulunmamakla birlikte dış
borçlar millî gelirin miktarını arttırır. Faiz ve anamal taksitleri ödendiği zaman da iç
kaynaklar karşılıksız olarak dış ülkelere aktarılmış olur. Dolayısıyla, millî gelir azalır.
İç ve dış borçlar millî gelir düzeyine etkileri bakımından birbirinden farklılaşırken
aynı zamanda gelir dağılımı üzerinde yarattıkları etkiler bakımından da farklılık arz ederler. İç
borç senetlerini ellerinde bulunduranlar genellikle tasarruf kabiliyetine sahip olan üst gelir
gruplarıdır. Diğer yandan devlet, kamu borçlanma gereksinimini kolayca karşılayabilmek için
borç verenlere birtakım avantajlar sağlar. Yüksek faiz imkânı ve vergisel alanda getirilen
avantajlar devlete borç verenler açısından son derece caziptir. Bu çerçevede, devlete borç
vermek suretiyle söz konusu imkânlardan yararlanabilen tasarruf sahipleri, düşük gelir sahibi
olup da tasarruf kabiliyeti son derece kısıtlı olan düşük gelir grupları karşısında büyük bir
avantaj elde ederler. Dış borçlanmada ise gelir dağılımı ile doğrudan bir ilişki ortaya çıkmaz.

13.3.1.1. İç Borçlanma Kaynakları
a) Bireyler ve Firmalardan Borçlanma
Devletin iç borçlanmasına kaynak teşkil eden birinci unsur bireyler ve firmalardır.
Bireyler elde ettikleri gelirin bir kısmını tüketir, kalanını ise tasarruf ederler. Tasarrufa ayrılan
bu tutar, devlet açısından iç borçlanmanın kaynaklarındandır. Benzer şekilde, firmalar da
mevcut tasarruflarını ya kendi yatırımlarında kullanırlar ya da mali yatırımlarda kullanarak
değerlendirirler. Mali yatırımların bir türü de kamu kesimine verilen borçlardır.
b) Sosyal Güvenlik Kuruluşları ve Diğer Kurumsal Tasarruflardan Borçlanma
Günümüzde kurumsal tasarruflar kamu kesiminin temel borçlanma kaynaklarındandır.
Sosyal güvenlik kurumlarında biriken büyük montanlı fonlar, devlet iç borçlanma senetlerinde
değerlendirilebilir. Böylelikle hem söz konusu fonlar açısından güvenilir bir yatırım aracı
ortaya çıkmaktadır hem de kamunun finansman gereksinimi bu yolla hafifletilmektedir.
Sosyal güvenlik kuruluşları dışındaki diğer özel emeklilik ve sigorta şirketleri ile tasarruf
sandıları da benzer şekilde bünyelerinde oluşan tasarrufları, kamu kesimine borç vermek
suretiyle değerlendirebilirler. Büyük miktardaki kurumsal tasarrufa sahip olan bu tür
kuruluşlar, devlet iç borçlanma senetlerini almaları konusunda yasalar çerçevesinde de
zorunlu bırakılabilmektedirler.
c) Bankalardan Borçlanma
Bankalar günümüzde devlet iç borçlanma senetlerinin en büyük alıcısı
konumundadırlar. Ticari bankalar, ellerindeki mevduatın belirli bir kısmını veya yıllık
karlarından yedek akçeleri ile olası zarar karşılıklarının tamamını, Merkez Bankasındaki
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tahvil hesabına yatırmakla yükümlü kılınmışlardır. Ancak kaynak durumları uygun olduğu
takdirde, yasal zorunluluk dışında kendi istekleri ile de kamu kesimine borç verebilirler.
Özellikle ekonominin durgun olduğu ve bankalarda kredi işlemlerinin az olduğu dönemlerde
kamu borcunun ekonomideki rolü önem kazanmaktadır. Bankalar tarafından sağlanan bu
kredi, devletin finansman ihtiyacını büyük ölçüde karşılayarak ekonomik faaliyetler üzerinde
genişletici bir etki doğmasına yol açar.
d) Merkez Bankasından Borçlanma
Kamu borçlanmasında devletin en kolay başvurabileceği kaynaklardan biri Merkez
Bankası kaynaklarıdır. Bunun temel nedeni, merkez bankalarının özellikle gelişmekte olan
ülkelerde hükümetin kontrolü altında olmaları ve özerk bir mali kurum statüsünde
olmayışlarıdır. Hazinenin Merkez Bankasından borçlanması, doğrudan ve dolaylı borçlanma
olmak üzere iki şekilde olabilir. Doğrudan borçlanma, hazinenin, Merkez Bankasından
doğrudan doğruya nakit borçlanması şeklinde olur. Buna parasal avans ya da kısa vadeli
avans adı verilmektedir. Dolaylı borçlanma ise hazinenin borçlanmak amacıyla çıkardığı
hazine kâğıtlarının Merkez Bankası tarafından açık piyasa işlemleri ile satın alınması suretiyle
gerçekleşir.

13.3.1.2. Dış Borçlanma Türleri
Devlet iç piyasalar yanında dış piyasalardan da borçlanabilir. Bu durumda devlet
tahvilleri yabancı para cinsinden ihraç edilerek dış piyasalara satılır. Dış borçların anapara ve
faiz ödemeleri yine yabancı paralar cinsinden gerçekleştirilir. Dış borçlanmaya yönelmenin
çeşitli sebepleri olabilir. İlk olarak ülkedeki para ve sermaye piyasalarının sığ olması
durumunda dış borçlanmaya gidilebilir, çünkü bu hâllerde ülke içi tasarruflar yetersiz ve iç
borçlanma imkânları son derece kısıtlıdır. Diğer taraftan ithalatın finansmanında zorluklarla
karşılaşılması durumunda, yeni döviz imkânları yaratmak amacıyla da dış krediye
başvurulabilir. Görüldüğü gibi dış borçlanma bir mali zorunluluk altında
gerçekleştirilmektedir.
Dış borçlanmaya gidildiğinde kredi alan ülkenin parasının değeri yükselir. Dış borç
ödemesi sırasında ise tam tersi yaşanır ve millî para değer kaybına uğrar. Bu durumla
özellikle borçlanmadan elde edilen paranın verimsiz alanlarda kullanılmasıyla karşılaşılır.
Çünkü, borçlanma, üretimi artırarak ihraç edilebilir bir fazla yaratmak suretiyle ülkeden
sermaye çıkmaksızın dış borcun anapara ve faizinin karşılanmasını mümkün kılmamıştır. Bu
nedenle dış borçların prensip itibarıyla ülkenin donanımı, imarı, kalkınması gibi verimli
alanlarda kullanılması büyük önem taşır.
Dış borçlanmanın farklı biçimleri bulunmaktadır. Elde edilme koşulları ile borcun
alınma ve geri ödenme aşamalarında her bir grup dış borcun yaratacağı iktisadi etkiler
birbirinden farklıdır.
Dış borçları, temin edilen kaynağa göre sınıflandırdığımızda üçlü bir ayrıma
gidilebilir. Buna göre dış borçlar; devletler arasında sağlanabilir, uluslararası kuruluşlardan
269

temin edilebilir veya devlet dış mali piyasalardan farklı koşullarda borçlanılabilir.
Borçlanmanın niteliğine göre bir sınıflandırmaya gidildiğinde ise dış boçlanmayı
aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür:
- Proje ve Program Kredileri: Belirli bir yatırım projesinin geliştirilmesi için alınan
kredilere proje kredisi denilmektedir. Söz konusu kredilerin temel özelliği yalnızca alındıkları
projenin finansmanında kullanılabilmeleridir. Bunlar, kalkınma planlarında yer alan kamu ve
özel sektöre ait yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için talep edilir. Kredi talep eden
ülkeler gerçekleştirmek istedikleri yatırımlarla ilgili ayrıntılı bir proje hazırlar ve bu projeyi
ilgili ülke ya da kuruluşa gönderirler. Projenin uygun bulunması durumunda finansman
sağlanır.
Proje kredilerinin dışında kalan tüm krediler program kredi olarak kabul edilmektedir.
Program kredileri, proje kredileri gibi herhangi bir projeye bağlı olmadığı için kullanım
bakımından daha esnektir.
- Bağlı ve Serbest Krediler: Kredi alırken yapılan karşılıklı anlaşmalarda eğer kredi
veren ülke, borç alan ülkenin aldığı krediyi kendi istediği doğrultusunda kullanmasına imkân
tanımamış ve kendi mallarını alma zorunluluğu getirmiş ise bağlı krediden söz edilmektedir.
Tersi durumda ise serbest açılmış kredi söz konusudur.
- Röfinansman Kredileri: Eski borçların ertelenebilmesi için alınan kredilerdir.
Vadesi gelmiş eski bir borca ilişkin borç ertelemeleri için başlangıca göre daha düşük faiz
oranı ile de kredi açılması söz konusu olmaktadır.

13.3.2. Gönüllü ve Zorunlu/Cebrî Borçlanma
Gönüllülük, kamu borçlanmasının temel özelliklerindendir. Devletin borçlanmak
suretiyle sağladığı gelirlerin temel karakteristik özelliklerinden biri bu olmakla birlikte,
olağanüstü hâllerde cebir yoluyla borçlanmaya gidilerek finansman sağlanabilmektedir.
Gönüllü borçlanma esas olmakla birlikte, zaman zaman devletlerin kişi ve kurumları
borç vermeye mecbur bıraktığı uygulamalara rastlanmaktadır. Cebrî borçlanma, tam cebirle
borçlanma ya da moral baskıya dayalı borçlanma şeklinde olabilir. Tam cebirle borçlanmada
devlet bireyleri ve kuruluşları açık bir biçimde kendisinden tahvil almaya zorlar. Burada,
anapara karşılığında faiz vb. ayrıcalıkların vade bitiminde ödenmesi taahhüt edilmekte ve
gönüllü borçlanmada olduğu gibi, vade tarihinde alacaklıya anapara ve faiz ödemesi
yapılmaktadır. Normal borçlanmadan farkı, sözleşme koşullarının devlet tarafından tek taraflı
olarak belirlenmesi ve borcun isteğe bağlı olarak talep edilmemesidir. Bu şekliyle zorunlu
borçlanma, gönüllü borçlanmayla vergi arasında kalan bir yöntemdir. Cebrî borçlanmanın
temel özelliği gönüllü borçlanma ile verginin iyi yönlerinden yoksun, kötü yönlerini
bünyesinde barındıran bir kamu geliri oluşudur. Bu nedenle tam cebirle borçlanmaya,
olağanüstü hâllerde, son derece önemli ihtiyaçların baskısı altında, savaş dönemleri ile önemli
imar ve modernizasyon dönemlerinde geçici süre ile başvurulur.
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Tam cebirle borçlanma, devlete karşı güveni sarsan ve kamu kredisini zedeleyen bir
uygulama olarak günümüzde geçerli olmasa da çeşitli ülkelerde bankalar, sosyal güvenlik
kuruluşları vb. kurumların kaynaklarının bir bölümünü devlet tahvili olarak saklamaları
yönünde kullanılmaktadır. Türkiye’de tam cebirle borçlanmaya planlı dönemde tasarruf
bonoları uygulaması ile başvurulmuştur. Ücret vb. gelirlerin bir kısmının, tasarruf bonosu
belgesi karşılığında, zorunlu olarak tasarruf ettirildiği Tasarruf Bonoları Sistemi (1961) ile
izleyen dönemlerde karşılığında bono, tahvil vb. bir belge de verilmeden, vade ve faiz
oranlarının belirsiz olduğu, kaynaktan kesinti şeklinde zorunlu tasarruf yaratılmış ve devlet
tarafından borçlanılmıştır. Uygulama bono ihracında yapılan teknik hatalar nedeniyle başarılı
olamamış, küçük tasarruf sahiplerinin birikimleri erime noktasına gelmiştir.
Bazen de hükümetler bazı ülkelerde halk üzerinde çeşitli moral baskılar yaparak
devlete borç para sağlama yoluna gidebilirler. Moral baskı metotları daha çok totaliter
rejimlerde kullanılır. Bu ülkelerde, devlet tahvili alma ile vatanseverlik duyguları arasında
yakın bir ilişki ve paralellik olduğu hususu yoğun bir propaganda ile halka duyurularak tahvil
satışı geniş çapta arttırılmak istenir.

13.3.3. Vadeleri Açısından Borçlanma
Kamu borçlarını vadeleri bakımından kısa-orta ve uzun süreli borçlar olmak üzere üç
grupta ele almak mümkündür. Bir yıl ve daha kısa vadeli olan borçlar, kısa; bir yıl ile beş yıl
arasındakiler orta; beş yıldan fazla vadeli olanlara da uzun vadeli borç denilmektedir. Ancak
bu üçlü ayrım yerine kamu borçları kısa ve uzun vadeli borçlar olarak ikili bir ayrıma da tabi
tutulabilmektedir. Nitekim, yaşanan enflasyon ortamı, Türkiye’de uzun vadeli iç borçlanma
imkânlarını kısıtladıkça bir yılı aşan her borç uzun vadeli olarak kabul edilmiştir.
Hazine bonoları ve hazine kefaletini haiz bonolar, kısa vadeli borçlar arasında yer alır.
Borcu veren, miktarı, borç süresi ve koşulları bir yıllık sürede sıkça değiştiğinden bu tür
borçlar, dalgalı borçlar olarak nitelenir. Bir mali yıl içinde gelir ve giderlerin aynı zamanda
gerçekleşmemesi durumunda hazinenin, vergi gelirleri toplanıncaya kadar, geçici bir süre için
ortaya çıkan gelir eksikliğini gidermek amacıyla, kısa vadeli hazine bonosu ihraç etmesi; bono
satışı ile elde edilen gelirle, gerekli harcamayı yapması, vergiyi tahsil ettiğinde de hazine
bonosu satın alarak hazineye kısa süreli borç verenlerin anapara, faiz vb. ayrıcalıklarını
ödemesi, bir yıl içinde tekrarlanabilen bir süreçtir. Bankalar, firmalar ve bireyler hazine
bonosu satın alarak devlete kısa vadeli borç verirler. Bazı durumlarda, kısa vadeli borçlar
sadece geçici açıklar için kullanılmaz. Piyasa koşulları uzun vadeli borçlanmaya
elvermediğinde hazine bonosu ihracının tekrarlanması ama yıl içinde vergi hasılatı ile borcun
kapatılmaması; kısa vadeli borç stokunun büyümesi ve bir yılı aşan bir süreye sarkması;
giderek uzun vadeli açıkların da finansman kaynağı, kısa vadeli borçlar olmuştur.
Kısa vadeli borçlar para piyasasından, uzun vadeli borçlar ise sermaye piyasasından,
uzun süreli yatırım fırsatı bekleyen tasarruflardan sağlanır.
Uzun vadeli borçlar, uygulamada süresiz ve süreli borçlar şeklinde görülebilir;
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- Süresiz borçlar, borçlanma koşullarında vadenin belirtilmediği; devletin anaparayı
değil, faizi ödemeyi taahhüt ettiği; süresiz tahvili satın alanların da piyasa faizinin üstünde
belirlenmiş bir faz oranıyla sürekli ve güvenli gelir sağladığı borç türüdür. Devlet, uygun
gördüğünde süresiz tahvilleri piyasadan satın alarak ortadan kaldırabilir.
- Süreli borçlar, normal borçlanma şeklidir; borç sözleşmesinde diğer koşulların yanı
sıra, borcun geri ödenme zamanı ve biçimi belirtilir.

13.4. Borçlanma Esasları
Borçlanabilmek için tasarruf sahiplerine bazı avantajların sağlanması gerekir. Bu
menfaatler çoğu zaman maddi nitelikte iken bazen de gayri maddi menfaatlerin sağlanması
söz konusu olabilmektedir.
Faiz, borçlanmaya esas teşkil eden maddi avantajların başında yer almaktadır. Menkul
kıymet ihraç edilerek yapılan borçlanmada uygulanan faiz oranı, menkul kıymetin üzerine
yazılı değerdir; nominal faiz veya itibari faiz denir. Çeşitli nedenlerle, devletin yaptığı bazı
uygulamalar, borç verenlerin ellerine geçen faizin nominal faizden farklı düzeyde oluşmasına
yol açar; fiilen elde edilen faize reel faiz veya gerçek faiz denir.
Devletin borçlanma imkânlarını artırmak için bazen faizi dolaylı yoldan yükseltmesi
de söz konusu olabilmektedir. Devletin piyasaya ihraç ettiği tahvillerin belirlenen sürede
satılamaması, ilerde yapılacak borçlanmaları da olumsuz etkiler. Borçlanmayı başarıyla
gerçekleştirmek için, devlet bazı tekniklere başvurarak faizi dolaylı yoldan yükseltir; ihraç
ettiği tahvilleri piyasada avantajlı duruma getirir. Bu uygulamalar:
- Devlet tahvillerinin nominal (üzerinde yazılı) değerinin altında ihraç edilmesi:
Devlet tahvilleri, nominal değerden satılır ki buna başa baştan ihraç denir. Reel faizin nominal
faizden yüksek olması isteniyorsa tahvil nominal değerinden düşük tutarda satılır; başa başın
altında satış denen bu yöntemde, vadesi geldiğinde tahvilin geri ödemesi, nominal değerden
yapılır; ödenen faiz de tahvilin nominal değeri üzerinden hesaplanır. Bu şekliyle piyasa
koşullarında devlet tahvili satışı cazip kılınmıştır.
- Devlet tahvillerinin primli veya ikramiyeli olarak ihraç edilmesi: Tahvilin geri
ödenme aşamasında nominal değerine ek olarak prim de ödeneceği taahhüt edilir veya
ikramiyeli tahvil ihracında kura yöntemi ile belirlenen tahvillerin vade bitiminde nominal
değerin üzerinde bedelle geri ödenecekleri açıklanır. Böylece devlet tahvilleri satışı,
kolaylaştırılmaya çalışılır.
- Devlet tahvili gelirlerine vergi istisnası sağlanması: Vergi yasaları uyarınca devlet
tahvili gelirleri, menkul sermaye iradı olarak vergilenir. Devletin borçlanmasını
kolaylaştırmak için, devlet tahvillerinden elde edilen faiz geliri, vergi dışında bırakılabilir.
Yukarıda ifade ettiğimiz maddi menfaatlerin dışında bir de maddi nitelikte olmayan
bazı avantajlar söz konusu olabilmektedir. Kısa vadeli borçlardan hazine bonoları ile hazine
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kefaletini haiz bonoların Merkez Bankasınca reeskonta kabul edilmesi veya karşılığında avans
verilmesi; tahvillere likidite olanağı sağlanması (örneğin, vergi borçlarını ödemede tahvillerin
nominal değerden para gibi kullanılabilme kolaylığının sağlanması ya da devlet ihalelerine
katılanların yatırmak zorunda oldukları teminatlar için ellerindeki devlet tahvili veya hazine
bonosu gibi menkul değerleri, para yerine kullanmaları) vb. çıkarları öne sürerek devlet,
piyasadaki borç verilebilir fonların devlete borç olarak verilmesini cazip kılmaktadır.

13.5. Borçların İhracı ve Satış Yöntemleri
Devlet borçlanmak için ihtiyaç duyduğu fonları, menkul kıymet ihraç etmeden belirli
bir kaynaktan (Bankalar Kanunu uyarınca bankaların ayırdığı kanuni karşılıklar örneği gibi)
elde ediyorsa tahvil ihraç etmeksizin borçlanıyor demektir. Bunun dışında, borçlanma
işleminde tahvil ihraç edilir. Tahvil üzerinde borç verenin ad ve soyadı yazılı ise (nama-isme
yazılı tahvil) gerek anapara gerekse faiz, sadece o kişiye ödenir. Tahvil üzerinde isim
belirtilmemiş ise (hamiline-taşıyıcıya yazılı tahvil) anapara ve faiz ödemesi, tahvili ibraz
edene yapılır; çalınma veya kaybolma riski vardır.
Devlet tahvilleri, satın alma gücü fazlalığını piyasadan çekmek için banka veya posta
hane gişelerinden doğrudan halka satılabilir; kısa sürede büyük miktarda paraya ihtiyaç varsa
bankalara satış yapılır; borsada aracı kurumlar vasıtasıyla satışa sunulabilir.

13.6. Borç Yönetimi
Devletin ekonomik hedeflere ulaşmak için borçların büyüklüğü (miktarı) ve yapısında
gerçekleştirdiği değişikliklere borç yönetimi denir. Borcun gerek büyüklüğü gerekse yapısı
(vade, faiz oranı ve diğer ayrıcalık ve garantiler), borç yönetim faktörleri olarak adlandırılır.
Borç miktarının fazlalığı ile yapısındaki farklılıklar, ekonomi üzerinde farklı etkiler yaratır;
devlet bu etkileri harekete geçirerek istenen ekonomik sonuçlara ulaşmaya çalışır.

13.7. Olağanüstü Borç Yönetim İşlemleri
- Konsolidasyon (Tahkim): Geri ödenme süresi gelmiş veya vadesi kısalmış borçların
vadelerinin uzatılması, ya da uzun vadelilerle değiştirilmesidir. Hazinede yeterli para yoksa
vadesi gelmiş borcun ödenebilmesi hazineyi güç durumda bırakacağından konsolidasyona
başvurulur. Borçların geri ödenmesi ile piyasaya ek satın alma gücü girer; enflasyonist
ortamda istenmeyen bu durumda ekonomik koşullar gereğince de konsolidasyon, gerekebilir.
Devletin ilerde yapacağı borçlanmaları olumsuz etkileyeceğinden olağanüstü zamanlarda
başvurulması gereken bir yöntemdir.
- Konversiyon (Değiştirme): Borç verenler için faiz, gelir unsuru iken devlet için
maliyet unsurudur. Devlet açısından borcun anapara ve faiz toplamı, borç yükünü oluşturur.
Borçlanmanın yapıldığı dönemin ekonomik, mali ve sosyal koşulları, borcun faiz oranı ve
diğer özelliklerini belirler; daha sonra koşullar değişir; örneğin devlet lehine değişiklikler
olursa (piyasa cari faiz oranı düşerse), devlet borçla yüklendiği yükümlülüklerini hafifletmek
isteyebilir. Piyasa cari faiz oranına uygun yeni tahviller ihraç eder; bu tahvillerle eski yüksek
273

tahvilleri değiştirir yani konversiyon işlemi yapar.
Teknik yönden konversiyon, başa baştan, başa başın altında, fark isteme ve kademeli
olmak üzere dört şekilde uygulanır. Fark isteme yönteminde tahvil sahipleri eski faiz
oranlarını korumak isterlerse devlete ilave bir ödeme yaparlar. Kademeli konversiyonda,
devlet faiz indirimini bir defada değil, kademeli olarak gerçekleştirmektedir.
Devlet açısından yararlı bir uygulama olan konversiyon, devlete borç verenler için
olumsuz bir durumdur; mevcut durumda tercih hakları olmadığından ancak ilerde yapılacak
borçlanmalardaki kararları olumsuz yönde etkilenebilir.

13.8. Kamu Borçlarının Azalması ve Sona Ermesi
Borcu sona erdiren en doğal yöntem ödemedir. Borcun vadesi geldiğinde alacaklısına
anapara ve ayrıcalıkların ödenip borçlanma ile ilgili işlemlerin sona ermesine borcun
ödenmesi veya borcun itfası denir. Ödeme, devlet açısından borç stokunu azaltıcı bir
durumdur. Borç sözleşmesinde belirtilen tutar ve kararlaştırılan para birimi ile yapılan ödeme
bir defada veya kademeli olarak gerçekleştirilebilir. İç borçların ödenmesinde vergi gelirleri
kullanıldığından geri ödeme, toplum üyeleri arasında gelir aktarması olarak kabul edilir. Dış
borçların geri ödemesinde sadece vergi gelirlerinin ödeme amacıyla ayrılması yetmez; genel
olarak dış borçlar yabancı para cinsinden yapıldığı için geri ödeme tutarı kadar döviz rezervi
de gereklidir. Kamu borcunun düzenli biçimde yönetimi ve geri ödeme için bütçeden aldıkları
kaynaklarla faaliyetlerini yürüten bağımsız ödeme kuruluşlarından yararlanılabilir (Örneğin
Türkiye’de 1935 yılında kurulan ve 1964 yılında faaliyetlerine son verilen Amortisman
Sandığı gibi). Bunun dışında, devlet borçlarının geri ödenmesi, her yıl bütçeye bu amaçla
ödenek koyarak gerçekleştirilir. Bütçe açıkları sürekli ve borçlanma da büyük boyutlarda ise,
ödeme konusunda sorunlar çıkabilir.
Borç, reddedilerek de sona erdirilir. İç borçlarda, tek yanlı bir kararla devlet, borçlarını
reddedebilir veya silebilirse borcun geçici bir kaynak olma niteliği de kalktığı gibi, borç sona
erdirilir. Dış borçlarda da ödeme zorluğu yaşanması durumunda, devlet “moratoryum” ilan
ederek borcun geri ödemesini durdurur; aslında borç koşullarını kabul etmekte ve borcu
silmemektedir. Yabancı alacaklılarla uygun bir ödeme planı için anlaşma yoluna gidilir;
örneğin, Türkiye, 5 Ağustos 1958 tarihinde moratoryum ilan etmek zorunda kalmıştır. Gerek
iç gerekse dış borçlarda yaşanan bu olumsuzluklar, önemli sonuçlar doğurur; en azından
yeniden borç bulabilme koşulları ağırlaşır.
Borcun para değerinin düşmesi de, borç sokunu azaltıcı etki yaratır. Enflasyon, borç
verenleri olumsuz yönde etkilese de kamu borçlarını azaltır; gizli amortisman olarak da
adlandırılan bir durumdur. Devalüasyon, iç borçların ödenmesini kolaylaştırır; ulusal paranın
değeri yabancı paralar karşısında düşürüldüğünde mevcut döviz ve altın stokunun yeniden
değerlemeye tabi tutulmasıyla oluşan değer fazlası, iç borçların geri ödemesini kolaylaştırır.
Buna karşılık, devalüasyon, dış borçların reel değerini arttıracağından dış borçlar için
zorlayıcı bir durum oluşur.
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Borcu sona erdirebilmek için başvurulabilen yöntemlerden biri de para basmadır. Bu
yöntemde vadesi gelen borçlar, para basılarak ödenir ve böylelikle borç ortadan kalkar. Ancak
tabi ki bu yöntem en son başvurulması gereken yoldur. Çünkü para basımı yoluyla borcun
sona erdirilmeye çalışılması fiyatlar genel seviyesinde dengesizliğe yol açabilecek ve yukarı
doğru bir baskı yaratabilecektir.
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Uygulamalar

Araştırınız.

Türkiye’de 1980’li yıllardan bu yana borçlanma nasıl bir seyir izlemiştir?
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Uygulama Soruları

Konjonktürel istikrarı sağlamada borçlanmanın başarılı bir araç olarak
kullanılması birtakım şartlara bağlıdır. Bu şartlar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, hangi durumlarda devletin vergileme yerine borçlanmaya gitiği, mali
gereksinimler dışında hangi sebeplerle borçlanıldığı, borçların sınıflandırılması ve borçlanma
esaslarına yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Devletin iç borçlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Ülke içindeki kişi veya kurumlara borçlanır.

b)

Satın alma gücünün özel kesim ve kamu kesimi arasında el değiştirmesine yol

c)

Ekonominin kullanabileceği ek bir kaynak sağlar.

d)

Ülkenin millî parası cinsinden borçlanmaya gidilir.

açar.

2)
Hazinenin bankalara fazla hazine bonosu satmasının kredi piyasası
üzerindeki doğrudan etkisiyleilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)

Bankalar para yaratarak hazine bonosu alacaklarından kredi hacmi değişmez.

b)

Bankalar daha kârlı hâle geleceğinden özel sektöre daha çok kredi açarlar.

c)

Bankaların özel sektöre açabileceği kredi azalır.

d)
açarlar.

Bankalar sağlam gelir kaynaklarına kavuştuğundan özel sektöre daha çok kredi

3)
Zorlayıcı borçlanmalarda devlet zor kullandığı hâlde, bunların “borç”
sayılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Vergiye benzediği hâlde yasada borçlanma olarak tanımlanması

b)

Devletin zor kullanarak sözleşmeye vergi değil, borç ibaresi eklemesi

c)

Siyasal iradenin eğilimine bağlı olarak ödenip ödenmemesinin kesin olmaması

d)
Zora dayansa da devletin anapara ve faizi ödeme sorumluluğundan
vazgeçmemesi
4)
Aşağıdakilerden hangisi devletin vergi yerine borçlanmaya başvurma
nedenlerinden biri olamaz?
a)
Kamu harcamalarının hızla artması, olağan kamu gelirlerinin ise aynı hızda
yükselememesi
b)

Konjonktürel istikrarsızlıklarla mücadele edilmesi gereği

c)

Popülist devlet politikaları izlenmesi

d)

Ekonomide mali sürüklenmenin olması
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5)

Aşağıdaki borçlanma türlerinden hangisi millî geliri artırıcı etki yaratır?

a)

Sosyal güvenlik kuruluşlarından borçlanma

b)

Bankalardan borçlanma

c)

Uluslararası kuruluşlardan borçlanma

d)

Kısa vadeli avans şeklinde borçlanma

6)
Kısa vadeli kamu tahvillerinin uzun vadeli kamu tahviline çevrilmesine………;
yüksek faizli kamu tahvillerinin düşük faizli kamu tahvilleri ile değiştirilmesine ise ……..
denir.
Yukarıda boş bırakılan yerleri uygun ifadeler ile doldurunuz.
7)
Merkez Bankası bağımsız bir kuruluştur; vereceği borçlar dış borç sayılır.
(Doğru/Yanlış); çünkü….
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
8)

Enflasyon kamunun iç borç stokunu azaltır (Doğru/Yanlış); çünkü….

Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
9)

İç borçlanmada sadece faiz ayrıcalığı vardır.(Doğru/Yanlış); çünkü…..

Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
10)
Çok değişken olduklarından uzun vadeli borçlanmanın bir diğer adı, dalgalı
borçlardır. (Doğru/Yanlış); çünkü…..
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) d, 4) d, 5) c
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14. MAHALLÎ İDARELER MALİYESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Mahallî İdarelerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
14.2. Mahallî İdarelerin Varlık Nedenlerini Açıklayan Yaklaşımlar
14.3. Mahallî İdareler Tarafından Sunulan Kamu Hizmetleri
14.4. Mahallî İdareler ile Merkezî İdare Arasındaki Mali İlişkilerin Düzenlenmesi
14.5. İdareler Arasında Hizmet Bölüşümü Kriterleri
14.6. İdareler Arasında Gelirlerin Bölüşülmesi
14.7. Türkiye’de Mahallî İdareler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Mahallî idarelerin finansman kaynakları nelerdir?
2- Mahallî idareler neden vardır?
3- Mahallî idareler arasında hizmet bölüşümü nasıl yapılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Mahallî idarelerin varlık
nedenleri konusunda bilgi
sahibi olmak.
Mahallî idareler tarafından
sunulan kamu hizmetlerinin
türlerini açıklayabilmek.
Türkiye’de
mahallî
idarelerin yapısı hakkında
bilgi sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar

Komün: Sosyal bir olgu sonucu kendiliğinden ortaya çıkmış olan en eski mahallî
idare birimleridir.
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Giriş
Yerel yönetimler ya da mahallî idareler, yerinden yönetim birimleridir. Her ülkenin
siyasal ve idari sistemine göre, merkezî yönetim yanında merkezî yönetime bağımlılık
dereceleri ve nitelikleri değişen yerel yönetim birimleri vardır. Bu birimler de kendi etki
alanlarında yaşayan toplum üyelerine kamusal mal/hizmet sunmakta; kamu harcamaları
yapmakta ve kamu gelirleri tahsil etmekte veya başka idarelerin gelirlerinden pay
almaktadırlar. Farklı coğrafi ölçeklerde, aynı toplum üyelerine yönelik faaliyetlerin
çakışmaması veya hizmet açığı olmaması için yerel yönetimlerin gerek kendi aralarındaki
gerekse merkezî idare ile aralarındaki mali ilişkilerin önceden düzenlenmesi gerekir.
İdareler arasında mali ilişkilerin düzenlenmesi, kamusal mal ve hizmetler ile
finansman kaynaklarının bölüşülmesi mahallî idareler maliyesinin genel konuları arasında yer
alır.
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14.1. Mahallî İdarelerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
İnsanların toplu hâlde yaşamaya başlamaları sonucunda kolektif nitelikli ihtiyaçları
karşılamak üzere oluşturulan yönetim birimlerinden biri ve belki de en eskisi mahallî
idarelerdir. Tanımsal olarak mahallî idareleri, halkın mahallî müşterek nitelikteki
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetler üreten, katılımcı demokrasi ilkelerinin somut
olarak yaşama geçtiği, idari ve mali bakımdan özerk, demokratik yönetim birimi şeklinde
ifade etmek mümkündür. Bunlar, hizmetleri belirli bir coğrafi alan ise sınırlı olan ve halkın
müşterek ihtiyaçlarını gidermek üzere faaliyet gösteren idari birimlerdir.
Mahallî idarelerin iki şekilde ortaya çıktıkları görülmektedir. Bunlardan bir kısmı
sosyal bir olgu olarak kendiliğinden kurulmuş, diğer bir kısmı ise idari ihtiyaçlar karşısında
devlet tarafından kurulmuşlardır. Bu çerçevede; komünler, bölge idareleri, mahallî idare
birlikleri ve özel bölge/okul bölgeleri olmak üzere mahallî idarelerin dört farklı türünden söz
edilebilir.
Komünler, sosyal bir olgu sonucu kendiliğinden ortaya çıkmış olan en eski mahallî
idare birimleridir. Belli bir yörede komşuca yaşamaktan ötürü kendiliğinden oluşan, ortakyerel nitelikteki ihtiyaçların birlikte karşılanması olgusuna dayanan ve sonradan hukuki şekil
verilen en küçük ve doğal kamu üretici birimleri olarak ifade edilebilir. Ülkemizde, sosyal bir
olgu olarak ortaya çıkan köyler ve belediyeler komünlere verilebilecek örneklerdir.
Bölge idareleri ise sosyal bir olgu olarak değil, idari ihtiyaçlar karşısında kurulan
yerel yönetim birimleridir. Yine bunlarda da, belirli bir coğrafi alanda komşuca yaşamaktan
doğan ortak yararlar söz konusu olmakla birlikte, çoğu kez komünlerin kendi teknik ve mali
imkânlarıyla çözemeyecekleri sağlık, sosyal ve ekonomik alanlarda hizmet görmek üzere
kurulmuşlardır. Komünler arası yol ve ulaşım, çevre sağlığı, kanalizasyon, tüketicilerin
korunması gibi konular, belirli bir komün yönetiminin tek başına başarılı olamayacağı
hizmetlerdir. Türkiye’de iller bu alanda verilebilecek en iyi örnekler arasında yer almaktadır.
Mahallî idare birlikleri de yine bölge idareleri gibi idari nedenle oluşturulan yerel
yönetim birimleridir. Yerel idarelerin ekonomik, sosyal ve coğrafi açıdan çeşitli ölçülerde
yakın bulundukları diğer iderelerle ortak çözüm gerektiren bazı sorunları olabilmektedir. Bazı
hizmetlerin tek başına bir yerel idare tarafından yapılması bazen kaynak yetersizliği nedeniyle
mümkün olmayabilir, bazen de hizmetin diğer idarelere olan dışsallığı nedeniyle ortaklaşa
sunulması daha uygun olabilir. Örneğin, aynı bölge belediyelerinin biraraya gelerek
kuracakları bir itfaiye birliği, bu birliğe katılan küçük çaplı belediyelerin tek başlarına
gerçekleştiremeyecekleri ya da gerçekleştirseler bile etkin bir biçimde sunamayacakları bir
hizmetin etkin bir biçimde sunulmasını sağlar.
Özel bölge ve okul bölgeleri ise özel amaçlarla kurulmuş olan yerel idare birlikleridir.
Özellikle ABD’de örneklerine rastladığımız bu kurumlar, yerel nitelikteki sadece tek bir
hizmeti sunmak üzere kurulmuşlardır.
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14.2. Mahallî İdarelerin Varlık Nedenlerini Açıklayan Yaklaşımlar
Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında merkezî idare yanında neden ayrıca yerel
idarelere ihtiyaç duyulduğu sorusu, üç yaklaşım çerçevesinde cevap bulmaktadır.

14.2.1. Hukuki Yaklaşım
Kamu kesiminin örgütlenmesinde birbirine zıt yönlü iki eğilim bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi hizmetlerin merkezden yönetimini ifade eden merkeziyetçilik, diğeri ise
hizmetlerin büyük bir kısmının merkezden ayrı yer ve bazen de teşekküllerle gördürülmesini
ifade eden ademimerkeziyetçilik ya da diğer ismiyle yerinden yönetimdir. Her ülke siyasal,
toplumsal ve ekonomik yapısına göre ya merkezden yönetime ya da yerinden yönetime ağırlık
vererek yönetsel yapısını düzenlemektedir.
Merkeziyetçilik, devlet fonksiyonlarına ilişkin kamu gücünün merkezî otoritede
toplanmasını, bir diğer ifade ile siyasi, hukuki ve idari bakımdan ülkenin merkezden
yönetilmesini ifade eder. Ademimerkeziyetçilik ise kamu gücünün merkez dışındaki kamu
kurumlarına devredilmesini ifade eder. Merkezden yönetimin tersine, yerinden yönetimde,
topluma sunulacak olan bazı idari hizmetler devlet merkezinden ve tek elden değil, merkezî
yönetim teşkilatının dışındaki merkezî yönetim hiyerarşisine dâhil olmayan kamu tüzel
kişileri tarafından yerine getirilir.
Mahallî idareler, ademimerkeziyet ilkesinin bir sonucu olarak kanun yapma ve
yargılama yetkileri olmayan, belli coğrafi sınırlardaki ortak-yerel ihtiyaçları karşılamak üzere
bazı yürütme yetkileri olan; merkezî idarenin yapmış olduğu mahallî idare gelir ve gider
yasalarını, kendi karar organları aracılığıyla uygulayan yönetim birimleridir. Ülkede idari
örgütlenme şekli olarak merkeziyetçilik ilkesi genel kabul görüyorsa kamu kesimi yapısı
içinde merkezî idare egemendir. Yerinden yönetim ilkesi ön planda ise bu durumda mahallî
idarelerin etkinliği fazladır.

14.2.2. Ekonomik Yaklaşım
Ekonomik etkinliği gerçekleştirmenin en temel yollarından biri, kaynak kullanımında
etkinliğin sağlanmasıdır. Ekonomide mevcut kıt kaynakların optimum kullanımını
gerçekleşleştirebilmek için kamu ekonomisinde üretilecek mal ve hizmetler, bunları en etkin
şekilde sunacak olan idari birimin görev alanına bırakılmalıdır. Bunu saptarken dikkat
edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.
Bunlardan en önemlisi, hizmetin faydasının yayıldığı alan ile ilgilidir. Bir kamu
ekonomisi üretici birimi tarafından üretilen hizmetin bölünmez nitelikteki faydaları, belirli bir
coğrafi alandakilerin yararlanacağı şekilde yayılacaktır. Bu alan eğer ulusal sınırlar ise
hizmetin merkezî idare tarafından görülmesi gerekmektedir. Ulusal savunma, adalat
hizmetleri bu gruptadır. Ancak bazı hizmetlerin faydası daha dar bir alan ile sınırlı kalır. Su,
kanalizasyon, itfaiye, park vb. bölgesel karakter taşıyan yarı kamusal nitelikli bazı mal ve
hizmetler bu türdendir. Mahallî idareler bu tür hizmetleri merkezî idareye göre daha etkin bir
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biçimde sunarlar. O hâlde, hizmetin faydasının yayıldığı alan ile hizmeti üstlenen idari
birimin sorumluluk alanı eşitlendiği takdirde kaynakların optimum kullanımından söz
edilebilir.

14.2.3. Siyasi Yaklaşım
Üzerinde durulması gereken bir diğer husus, belirli bir alan içinde yaşayan kişilerin,
faydası yalnızca o alan içinde kalan ve topluca yaşamalarından kaynaklanan ihtiyaçları için
tercihlerini yansıtabilme imkânlarıdır. Yerel idareler, bireysel tercihleri belirlemede merkezî
idareye göre çok daha başarılı olacaklardır. Ayrıca belirli bir bölgede yaşayan vatandaşlar,
istek ve ihtiyaçlarını yerel idarelere, merkezî idareye olduğundan çok daha doğru bir biçimde
bildirebileceklerdir.
Toplumun talep ettiği mal ve hizmetlerde, tercihler oybirliğine yaklaştıkça kaynaklar,
daha etkin kullanılır; alan genişledikçe ve nüfus arttıkça kamusal tercihler farklılaşır; ortak
karar almak zorlaşır; bu nedenle ulusal sınırlar içindeki kamusal tercihlerde oy birliği
sağlanamaz; merkezî idare, oy çokluğu kuralı ile çalışır. Daha dar yetki alanı içindeki nispeten
az ve homojen tutulabilecek taleplerde ise yöre halkının bireysel tercihlerine yakın kamusal
mal/hizmet sunumu gerçekleşebilir; dolayısıyla, belirli bir coğrafi alandaki yöre halkının
taleplerini yerel yöneticilere bildirmeleri; konuyu yakıdan takip etmeleri ve sunulacak
hizmetin maliyetine kendilerinin katılmaları, hizmet sunumunda etkinliği sağlar. Buna
karşılık, aynı nitelikteki hizmete yönelik tercihleri dar yetki alanında çok sayıda mahallî idare
içinde belirleme (seçim) maliyetlerinin yüksek olacağı da unutulmamalıdır.

14.3. Mahallî İdareler Tarafından Sunulan Kamu Hizmetleri
Mahallî idareler de tıpkı merkezî idareler gibi çeşitli mal ve hizmet gruplarını sunarlar.
Bunlar; tam kamusal nitelikteki mal ve hizmetler, yarı kamusal nitelikteki mal ve hizmetler ve
özel mal ve hizmetler olarak ifade edilebilir.
i. Mahallî düzeyde sunulan tam kamusal mal ve hizmetler
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, yerel düzeyde sunulacak mal ve hizmetlerin tespitinde
hizmetin faydasının yayılacağı alan önem taşımaktadır. Bir takım mal ve hizmetlerin faydaları
bölgesel düzeyde bölünmez niteliktedir. Söz konusu mallar, bölgesel düzeyde tüketilirler,
bölgesel düzeyde tüketimlerinde rekabet yoktur ve bedel ödemek istemeyenler hizmetten
mahrum bırakılamazlar. Bun nedenle tam kamusal mallar olarak ifade edilirler. Mahallî
sınırlar içinde faydası bölünemeyen mal ve hizmetler, bu sınırlar içinde tüketilmeli ve
bölgesel kaynaklarla finanse edilmelidir. Bölgesel hava kirliliğini önlemek, sokak aydınlatma,
köprü-kavşak düzenlemesi, park-bahçe-çevre düzenlemesi, imar planı, yangın söndürme,
karasinek-sivrisinekle mücadele vb. hizmetler, fayda bölünmezliği mahallî sınırlarda
tutulabilen hizmetlerdir. Hatırlanacağı üzere, tam kamusal mal ve hizmetlerin fayda
bölünmezliğinden ötürü fiyatlanamaması, özel mallarda olduğu gibi talebinin belilenememesi
ve herkesin birlikte yararlanmasından ötürü hizmet maliyetleri kamusal finansman kaynakları
ile karşılanmakta ve herkes ödeme gücü ile orantılı olarak bu maliyete katılmakta idi. Mahallî
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düzeyde sunulan tam kamusal nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanında da benzer bir
uygulamanın olması ve söz konusu hizmetlerinin finansmanının ödeme gücüne dayalı
vergilerle gerçekleştirilesi gerekir. Türkiye’de belediyeler tarafından tahsil edilen emlak
vergileri bunun en iyi örnekleridir.
ii. Mahallî düzeyde sunulan yarı kamusal mal ve hizmetler
Bazı mal ve hizmetlerin faydaları bölgesel düzeyde topluma yayılırken bir yandan da
bu mal ve hizmetlerin bireylere sağladığı özel faydalar mevcuttur. Üretim veya tüketim
sonucu ortaya çıkan dışsal faydaları, mahallî idare sınırı içinde kalan ve aynı zamanda kişi
bazında bölünebilir faydaları olan yarı kamusal mal ve hizmetler, mahallî idare tarafından
üretilmelidir. Kaldırım döşeme, yol, su, kanalizasyon yapımı, bakımı ve onarımı gibi alt yapı
hizmetleri, vb. hizmetler, özel faydanın yanı sıra sosyal fayda da sağlayan hizmetlerdir. Söz
konusu mal ve hizmetlerin finansmanında faydalanma ilkesi esasına göre tahsil edilen
kaynaklarla, ödeme gücü esasına göre alınanlar birarada kullanılabilir. Sokaktaki
kanalizasyon tesisinin onarılmasından özel fayda sağlayacak olanlar o sokakta evi olanlardır.
Ancak bu hizmetin topluma yayılan bir faydası da bulunmaktadır. Bu nedenle o sokakta
oturanlar harcamaya katılma payı adı altında yararlanma vergisini öderlerken diğer yandan
hizmet maliyetinin bir kısmı da belediye bütçesindeki, hizmetten sosyal fayda sağlayacakların
ödemiş oldukları ödeme gücü vergilerinden karşılanacaktır.
iii. Mahallî düzeyde sunulan özel mal ve hizmetler
Bildiğimiz gibi özel mal ve hizmetlerin temel özellikleri bölünebilir ve pazarlanabilir
nitelikte olmalarıdır. Söz konusu mal ve hizmetlere olan talep belirlenebilir nitelikte
olduğundan, bu tür mal ve hizmetler yerel yönetimler tarafından rahatlıklıkla
sunulabilmektedir. Su dağıtımı, ekmek üretimi, ulaşım gibi mal ve hizmetler, mahallî idare
tarafından kurulan iktisadi işletmeler tarafından üretilip sunulurlar. Türkiye’de belediyelerin
iktisadi işletmeleri (BİT), yaygındır; halk ekmek, metro, raylı sistem vb. bu alandaki yaygın
örneklerdir. Buradaki finansman yöntemi özel finansman yani fiyattır.
Netice itibarıyla, mahallî idareler de tıpkı merkezî idareler gibi, fayda bölünmezliği
kendi sınırları içinde ve yetki alanlarında olan tam kamusal mal ve hizmetlerle, özel ve
toplumsal faydalar yayan yarı kamusal mal ve hizmetleri üretir ve karşılığında ödeme gücüne
dayalı vergilerle yararlanma vergilerini tahsil ederler. Diğer yandan özel mal ve hizmetler de
üretir ücreti karşılığında satarlar.

14.4. Mahallî İdareler ile Merkezî İdare Arasındaki Mali İlişkilerin
Düzenlenmesi
Toplumsal ihtiyaçlardan hangilerinin karşılanmasında merkezî idarenin, hangilerinin
karşılanmasında ise mahallî idarelerin daha etkin olacağının belirlenmesi önem taşır. Bu
çerçevede, kamusal hizmetlerin spesifik olarak belirlenmesi ve bu hizmetlerin finansmanını
karşılayacak gelirlerin merkezî idare ile mahallî idareler arasında ve hatta mahallî idarelerin
de kendi aralarında paylaştırılması gerekir.
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Mali ilişkiler denildiğinde, kamu gelirleri ve kamu hizmetleri anlaşılır. İdareler arası
mali ilişkilerin düzenlenmesi konusu, sadece gelirlerin bölüştürülmesini inceleyerek dar
anlamda veya gelir ve hizmetlerin bölüşümünü birlikte inceleyerek geniş anlamda ele
alınabilir. Üniter veya federal sistemde merkezî idare ile mahallî idareler arasındaki mali
ilişkiler ele alınıyorsa, dikey; aynı düzeydeki mahallî idareler arasındaki mali ilişkiler
inceleniyorsa, yatay ilişkilerden söz edilir.
İdareler arasında mali ilişkilerin düzenlenmesine, iktisadi, mali, idari ve sosyal
nedenlerle ihtiyaç duyulur.
İdareler arasındaki mali ilişkilerin düzenlenmesinin en temel gerekçelerinden biri
kamu düzeninin korunmasıdır. Kamu hizmetini üstlenecek ya da kamu gelirini tahsil edecek
idare açıkça belirlenmezse, kamu yönetiminde idari olarak yetki çatışması veya yetki boşluğu
şeklinde iki sorun ortaya çıkar; yetki çatışması durumunda aynı kamu faaliyetini hem merkezî
idare hem de mahallî idare(ler) üstlenebilir; yetki boşluğu durumunda ise hiçbir idare,
sorumluluğu almaz; kamu kesiminden hizmet bekleyenler ve vergi mükellefleri kadar, kamu
idarelerini de zor durumda bırakılmaması ve kamu düzeninin bozulmaması için idareler arası
mali ilişkiler düzenlenmelidir.
Kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması, mali ilişkilerin düzenlenmesini gerektiren
bir diğer husustur. Yetki çatışması veya yetki boşluğu, kaynak israfı sorununa yol açar; yetki
çatışmasında her iki (veya daha fazla) idare aynı nitelik ve miktarda hizmeti sunmak için
kaynak ayırırlar (aynı coğrafi bölgedeki ulaşım ihtiyacı için hem belediye hem de Karayolları
Genel Müdürlüğünün birbirine paralel iki yol yapması). Yetki boşluğunda ise, hizmet
bekleyenlerin mağduriyetini önlemek için hizmeti daha düşük maliyetle, dolayısıyla az
kaynakla üstlenecek idare varken, onun yerine yüksek maliyetle üretim yapan, etkin olmayan
idarenin kamu hizmetini üretmesi, kaynak israfına yol açar; kaynak kullanımında etkin idare
hangisi ise hizmeti sunmalıdır.
Yine, bölgeler arası eşitsizliklerin önlenmesi için mali ilişkiler düzenlenmelidir. Her
ülke sınırlarındaki bölgeler arasında ekonomik, mali, sosyal, coğrafi vb. eşitsizlikler olabilir.
Doğal kaynak, insan gücü, coğrafi koşullardaki farklılıklar, örneğin bir mahallî idarenin kendi
sınırları içindeki vergi konusu ve matrahını olumsuz yönde etkiliyorsa yetki alanı içinden
yeterli vergi hasılatı elde edemeyen idare, iki durumla karşılaşır; düşük vergi hasılatından
ötürü, sunduğu mal/hizmetlerin miktar ve kalitesini düşürür ya da mal/hizmet miktar ve
kalitesini bozmamak için vergi yükünü arttırır. Her iki durum da yöre halkının aleyhine
sonuçlanmaktadır. Bölgenin yapısından kaynaklanan iktisadi güçsüzlüklerinin mali yapısına
da yansımaması için, mahallî idarenin yatay veya dikey yönde, bir başka idare tarafından ya
gelir ya da hizmet açısından desteklenmesi gerekir. Aksi durumda, farklı idare sınırlarında
yaşayanlar arasında mali eşitlik sağlanamaz.
Mali ilişkilerin düzenlenmesi kaynak sapmalarını da önleyecektir. Emek gücü ve
sermaye, marjinal verimliliğinin yüksek olduğu alan ve yere gider; bölgenin yapısal
olumsuzlukları mali yapısına yansıdığında başka bölgelerde yaşayanlara göre daha fazla vergi
ödememek, daha az miktar ve kalitede hizmetle yetinmemek için, istenmeyen yönde göçler
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başlar; böyle kaynak sapmalarının ortaya çıkmaması, idareler arasında mali ilişkilerin
düzenlenmesini, gelir ve hizmet paylaşımını gerektirir.
Mali ilişkilerin düzenlenmesi, merkezî idarenin mahallî idareler üzerinde baskı
kurmasını engeller. Merkeziyetçilik ilkesi egemense, mahallî idareler merkezî idare karşısında
güçsüzdür; idareler arasında mali ilişkiler düzenlenmediğinde, merkezî idare istediği hizmeti
mahallî idareye yükleyebilir; verimli hasılat getiren bir vergiyi, yerel vergi olmaktan çıkarıp
merkezî idare geliri yapabilir; mahallî idareye yapacağı yardımlarda iktisadi kriterler yoksa
siyasi yakınlıkları esas alabilir. Merkezî idarenin mahallî idareler üzerinde üstünlük kurmasını
önlemenin bir yolu, mali ilişkilerin yasalarla ve iktisadi kriterlere göre düzenlenmesidir.
Mali ilişkilerin düzenlenmesini gerekli kılan bir diğer neden idarelerin ihtiyaç
duyduğu gelir kaynağının aynı olması ve bunun yaratacağı sorunlardır. Gerek merkezî
idarenin gerekse mahallî idarelerin hizmetlerini gerçekleştirmek için kullandıkları kaynak,
millî gelirdir. Her iki idare de kişinin bulunduğu bölgeden gelir sağlar; aynı bölgeye biri
ulusal diğeri yerel düzeyde hizmet götürür; dolayısıyla, tüm idarelerin gelir ve hizmet
şeklindeki kamusal faaliyetleri, sınır, şekil ve miktar açısından kesin bir şekilde
belirlenmelidir. Ayrıca, idareler arasında hizmet bölüşümü ve millî gelirden alınan pay, doğru
orantılı yani toplam kamu harcaması içinde her idarenin üstlendiği pay, millî gelirden aldıkları
paya eşit olmalıdır. Mahallî idare, üstlendiği hizmetle orantılı gelire sahip olursa mali
eşitsizliklerin yol açtığı istenmeyen göç vb. sorunlarla karşılaşılmaz.

14.5. İdareler Arasında Hizmet Bölüşümü Kriterleri
Merkezî idare ile mahallî idareler arasında hizmet bölüşümünde çeşitli kriterler
kullanılabilir.
Tarihi ve siyasi kriterler: Özellikle federal devletlerde idarelerin üstlendikleri
hizmetler, geçmişlerindeki uygulamaların devamı, niteliğindedir; üniter devletlerde de hizmet
paylaşımında geleneksel kriterlere uyulmaktadır; örneğin Türkiye’de de ülkenin genelini
ilgilendiren iç-dış güvenlik, dışişleri, otoyol, demir yolu, deniz yolu gibi hizmetleri merkezî
idare; bölgeye, mahalleye özgü kanalizasyon, metro işletmesi, kent içi ulaşım gibi hizmetleri
de mahallî idare üstlenirken eğitim, sağlık gibi hizmetleri de birlikte gerçekleştirirler. Mahallî
idareler arasındaki hizmet dağılımında da tarihî, sosyolojik ve siyasi görüşler belirleyicidir.
Merkezî idarenin üstünlüğünü kullanarak sık sık değiştirmemesi için hizmet dağılımı, kanuni
esaslara bağlanmalıdır; Türkiye’de idare hukuku ile mahallî idarelerin teşkilat yasalarında,
hizmet paylaşımını izlemek, mümkündür.
Ekonomik Kriterler: Aslında, idareler arasında hizmet paylaşımının hukuki çerçevesi
belirlenirken merkezî veya mahallî idarelerin hizmetin etkin sunumu, fayda bölünebilirliği ve
dışsallığının da dikkate alınması, gerekir.
1. Etkinlik kriteri: Kamu hizmetinin, hizmeti en iyi şekilde yapacak idarenin görevi
olması, esasına dayanan etkinlik kriteri, üretim tekniği ile hizmetin talep edilmesi açısından
incelenir.
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Şehirler arası yollar, enerji sağlama tesisleri gibi, daha çok nüfus ya da büyük coğrafi
alana yönelik ve geniş altyapı ve teknoloji gerektiren hizmetler, üretim tekniği açısından
etkinliği sağlamak için, merkezî idare tarafından yapılmalıdır; özellikle doğal tekel
niteliğindeki mal ve hizmet üretiminde alan genişletmekle çeşitli tasarruflar sağlanacağından
etkinlik artar.
Yangın söndürme gibi bazı hizmetler de daha üst idare tarafından görülürse ihtiyaç
yeterince bilinemez; kırtasiyecilik, bürokrasi, zaman ve iş gücü kaybı vb. sorunlar başlar;
toplu yerleşmenin ortak sorunlarına yaklaşmadaki etkinlik açısından bu tür hizmetlerin de
küçük ölçekçe, örneğin komün tarafından üstlenilmesi, gerekir. Yerel yönetim küçük ölçekte
olduğu ve nispeten az sayıda hizmet beklendiği için mahallî idare seçimlerinde kişilerin
hizmetlerin türü ve niteliği konusundaki tercihleri daha belirgindir; ortak tercihlerin kişisel
tercihleri yansıtma ihtimali fazladır; bu avantajlardan ötürü, mahallî idarelerin bazı hizmetleri
üstlenmeleri topluluğun memnuniyetini arttırır.
2. Hizmetin faydasının bölünebilirliği ve dışsallığı ile ilgili kriter: Kamu mal ve
hizmetlerinin uygun miktar ve nitelikte sunulması için mal ve hizmetin etki alanının idarenin
yetki alanı içinde kalması gerekir. Tam kamusal mal ve hizmetin fayda bölünmezliği derecesi
ile yarı kamusal mal ve hizmetin dışsallığı, idarenin yetki sahası içinde kalmazsa, hizmeti
sunan idare (belediye), yetki alanı dışında fayda sağlayanları, vergi vermeye zorlayamaz;
finansman için yetki alanı içindeki mükellefler, başka mahallî idarede yaşayanların elde
edeceği bölünmez fayda ile sosyal faydanın da bedelini ödemek zorunda kalırlar; bu durumda
ilgili hizmetin yerel boyutta sunulmaması gerekir; hizmeti, yararlanacaklarla ilgili vergi
konularını da kapsayan bir üst idare (büyükşehir belediyesi, il özel idaresi veya merkezî idare)
üstlenmelidir. Yangından korunma ve sokak aydınlatma hizmetleri, belirli bir bölge içinde
fayda bölünmezliği arz ederken eğitim ve sağlık hizmetlerinin dışsallığı, ülke sınırlarına
yayılabilir.
Sonuç olarak, kamu hizmetlerinin idareler arasında paylaşılmasında iktisadi kriterlerin
dikkate alınarak, mevzuatın belirlenmesi gerekir.

14.6. İdareler Arasında Gelirlerin Bölüşülmesi
Gelir bölüşümü, idareler arasında hizmetlerin gerektirdiği gelirlerin, belirli kurallara
göre dağıtılması ve bölüşülmesidir. Dar anlamda gelir bölüşümü, mali olanakları bulunan
idarelerden kaynak yetersizliği olanlara denge sağlayıcı yardım yapılması; geniş anlamda
gelir bölüşümü, denge sağlayıcı işlemlerin yanı sıra, idarelerin vergi kaynak ve gelirlerinin
önceden belirlenmesidir. İdareler, gelirleri doğrudan tahsil edebilir veya başka idarenin
yaptığı tahsilattan çeşitli yöntemlere göre pay alırlar.

14.6.1. Gelir Bölüşümünü Etkileyen Faktörler
İdareler arasında gelir bölüşümünü belirleyen en önemli faktör, hizmet bölüşümüdür;
bunun dışında, idari etkinlik ile idareler arasında adalet sağlanması da dikkate alınan
faktörlerdir.
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1. İdarelerin gördüğü hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan faktörler: Tam kamusal
mal ve hizmetlerin, zorunlu finansman tekniklerinden ödeme gücüne dayalı vergilerle; yarı
kamusal mal ve hizmetlerin hem yararlanma vergileri hem de ödeme gücüne dayalı vergilerle;
özel mal ve hizmetlerin de fiyatlama ile finansmanları sağlandığına göre, idareler üstlendikleri
kamusal mal ve hizmetin fayda bölünme derecesine göre uygun olan finansman aracını ya
doğrudan tahsil etmeli ya da tahsilatı yapan idarenin bütçesinden pay almalıdır.Özellikle
bölünmez fayda ile sosyal faydanın finansmanında ödeme gücüne dayalı vergilere ihtiyaç
vardır; mükellefin örneğin, servet unsuru olarak taşınmaza ilişkin vergisi hem merkezî idare
hem de mahallî idare tarafından iki kez, ayrı ayrı vergilenemeyeceğine göre, tahsilatı etkin
idare yapar; diğerine pay verir.
2. İdari etkinlik faktörü: İdare için en etkin gelir kaynağı, kendi bölgesinde başlayıp
tamamlanan ve vergilendirilebilir duruma gelen gelir, harcama ve servet unsurlarıdır; buna
karşılık, vergilendirilen unsurların doğduğu yerle kanunlarına göre elde edildiği varsayılan
yer, her zaman aynı olmayabilir; örneğin kişi, Marmara bölgesinde yerleşik ve ücret kazancı
elde ederken Akdeniz bölgesindeki tarlalarından elde ettiği tarımsal ürünlerden sağlayacağı
tarımsal kazançları olabilir; farklı bölgelerden elde ettiği her bir ücret ve kazancın vergisini,
ilgili mahallî idareye ödese bile, gerçek toplam vergi ödeme gücü, hiçbir idare tarafından
yeterince kavranamaz. Yetkili idari ünite alanı genişledikçe o bölgede tamamlanmamış
gelirler azalır; dolayısıyla, vergi üzerindeki idari etkinlik artar. Bu nedenle, örneğin gelir
üzerinde alınan vergilerde, merkezî idare daha etkin olduğundan tahsilatı merkezî idare
yapmalı; gerekirse ( ki gerekir, çünkü mahallî idareler de sundukları tam kamusal ve yarı
kamusal mal ve hizmetler için ödeme gücüne dayalı vergilere ihtiyaç duyarlar) mahallî
idarelere tahsilattan pay vermelidir. Mahallî idareler de en etkin şekilde idare edecekleri gelir
kaynaklarına sahip olmalıdır.
3. İdareler arasında adaletin sağlanması gereği: Aynı kademede bulunan idari
birimlerin görevleri ile vergi kapasiteleri orantılı, olmalıdır; olmazsa ya diğerlerine göre daha
az miktar ve nitelikte hizmet üretmek ya da kendi bölgesindeki mali yükü arttırmak zorunda
kalırlar; bunun yol açacağı olumsuzluklardan sakınmak için özellikle mahallî idarelere
ayrılacak gelir kaynakları veya aktarılacak paylar, hizmetleri ile orantılı olmalıdır.
4. Tarihî ve kurumsal faktörler: Merkeziyetçilik ilkesinin geçerli olduğu ülkelerde,
yerel nitelikteki vergilerin toplanması veya arttırılmasında mahallî idarelerin etkin olmadığı;
bazı ülkelerde ise tersine, mahallî idarelerin mali yetkilerinin merkezî idareye oranla daha
fazla olduğu, gözlenebilir. Tarihî nedenlerle ve siyasi tartışmalarla ortaya çıkan bu olgu da
idareler arası gelir bölüşümünü önemli şekilde etkilemektedir.

14.6.2. Gelir Bölüşümünün Uygulama Şekilleri
Gelir bölüşümünü etkileyen faktörler, bölüşümün uygulama şekillerini de belirler.
1.Bağımsız vergileme yetkisi veren sistemler: Rekabet sistemi de denen bu sistemde,
mahallî idarelere, idari etkinlik faktörüne göre yerel alan içinde, sınırsız vergileme yetkisi
tanınır; mahallî idare, vergi kaynağının seçiminde, vergi yönetiminde bağımsızdır.
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Mahallî idarelere mali özerklik tanımasının yanı sıra karar organlarına kamusal
faaliyet kararlarında verimlilik ve etkinlik kriterlerine uygun davranma sorumluluğu vermesi,
bu sistemin olumlu taraflarıdır. Sistemin sakıncaları, daha fazladır; aynı yetki sahası içindeki
farklı idareler (İstanbul’da merkezî idare, il özel idaresi, büyükşehir belediyesi, Fatih
belediyesi, yetki alanı çapları sırasıyla daralsa bile aynı il sınırlarında çalışırlar; Fatih
ilçesinde yaşayanlar dört farklı idareye karşı vergi mükellefidirler) aynı vergi kaynağına
değişik idareler aynı türden vergi koyarak çifte vergilemeye yol açabilirler; her mahallî idare
ayrı ayrı vergi idaresi kuracağından vergi idaresi maliyetleri artar; bölgeler arası mali kapasite
dengesizlikleri artacağından bazı bölgelerde yaşayanlar, diğer bölgelerdekilere göre mali
açıdan daha elverişsiz durumda kalırlar.
2. Vergi kaynaklarının ayrılması sistemi: Vergi kaynakları, tek vergi otoritesi olacak
şekilde ayrılır; mahallî idarelere kendi bağımsız gelirlerini elde etme imkânı tanıyan bu
sistemde, çifte vergileme riski de olmaması olumlu taraflarıdır.
Kaynakların ayrılması sisteminin sakıncalı tarafları da vardır.
a. Her idarenin yetki alanı içindeki kaynaklarla yetinmesi sonucu, bölgeler arası
kapasite yetersizliği varsa, mahallî idareye bırakılan vergi kaynağı, yerel idarenin
hizmetlerine yetmeyecek verimsiz bir vergi ise gelir yetersizliği sorunu ile bundan
kaynaklanacak sorunlar çözülmez.
b. Vergi kaynakları ayrılınca, tek bir karar verici olmadığından ülke çapında
uygulanması gereken bir dizi maliye politikası önleminde başarılı olunamaz.
c. Bazı idareler için vergi idaresi sorun olabilir; ya vergilendirme kaynaklarının
azlığından ya da imkânlarının eksikliğinden mahallî idare vergi yönetiminde (verginin tarh,
tahsil masrafları, vergi hasılatından fazla olabilir) zorlanabilir. Örneğin Türkiye’de hâlen
belediye geliri olan bina ve arazi vergileri, geçmişte il özel idare geliri iken tarh ve tahsil
harcamalarını dahi karşılayamayan idarelerden ötürü, vergi yerel nitelikte olmasına rağmen,
bir süreliğine merkezî idarenin gelir kaynağı yapılmıştı.
3. Karma Sistemler: Mali idarelere bazı gelir kaynakları tahsis edilirken merkezî idare
gelirlerinden de pay verilerek, ilk iki sistemin olumlu yanlarından yararlanılması,
olumsuzluklarının da ortadan kaldırılması, amaçlanmaktadır. Bu sistemde, merkezî idare ilk
olarak, kendi vergi hasılatından mahallî idarelere pay olarak dağıtacağı tutarı ayırır (vergi
torbası); ayırdığı (bir veya birkaç) verginin verimliliği ve miktarına (ayrılacak vergi
hasılatının tümünün veya belli bir yüzdesinin vergi torbasına konmasına) göre vergi
torbasındaki mahallî idarelere dağıtılacak tutarın büyüklüğü değişir. İkinci aşamada vergi
torbasındaki tutar, değişik yöntemlerle mahallî idareler arasında paylaştırılır.
- Hisse Esası (Pay Verme Sistemi): Bu sistemde, vergi torbasına giren vergi hasılatı,
genellikle tahsil edildiği yer ve o alandan elde edilen vergi hasılatı oranında, mahallî idareler
arasında paylaştırılır; örneğin vergi torbasında paylaştırılacak vergi, kurumlar vergisi
hasılatının yarısı ise (500.000 TL), vergiyi tahsil eden merkezî idare, örneğin Fatih Belediyesi
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sınırlarından tahsil ettiği kurumlar vergisi tutarının toplam kurumlar vergisi hasılatı içindeki
oranı kadar (%5 ise) tutarı (25.000TL) Fatih Belediyesi hesabına aktarır.
Çifte vergilemenin önlendiği, idari bakımdan yetersiz mahallî idarelere gelir imkânı
sağlandığı, geliri olan idarenin mali özerkliklerinin bir dereceye kadar korunduğu ve harcama
planlarını yürütebildikleri düşünülürse sistem yararlıdır. Bununla beraber, hisse esasının
olumsuz yanları da vardır; vergi kaynağı kıt olan bölge, vergi hasılatındaki payı düşük olunca
yine daha az gelire sahip olur; ayrıca hisse esasında dağıtım koşullarını merkezî idare
belirlediğinden mahallî idarelerin merkeze mali açıdan bağımlılıkları, devam eder.
- Ek Oran Sistemi: Merkezî idarenin kendisi için belirlediği vergi oranına, her mahallî
idarenin gelire ihtiyacına göre belirlediği bir ek oran ilave edilir; vergi tahsilatını merkezî
idare yapar; daha sonra, vergi hasılatından her mahallî idarenin ek oranı kadar payı, ilgili
mahallî idareye aktarır; örneğin (A) idaresi %1, (B) idaresi %2 ek oran talep etmişse merkezî
idarenin %10 olan vergi oranına yapılan ilavelerle, merkezî idare vergi matrahının (A)
bölgesinde %11’ini, (B) bölgesinde de %12’sini vergilendirir. Elde edilen hasılatı
paylaştırırken (A) bölgesinden sağlanan vergi hasılatının %1’ini, (B) bölgesinden sağlanan
vergi hasılatının da %2’sini ilgili mahallî idarelere gelir olarak aktarır; kalan tutar merkezî
idarenin geliridir.
Mahallî idarelere tanınan mali özerkliğin daha fazla olmasının yanı sıra, ek oran
sistemi hisse esasının olumlu yönlerini taşımaktadır. Buna karşılık, bu sistemin de kendine
özgü olumsuz yanları vardır; aynı vergi matrahına üst üste iki oran uygulaması, vergi
idaresinde karışıklık çıkarır; özellikle artan oranlı vergilerde aşırı vergi yükü oluşur;
ekonomik faaliyetleri daha düşük vergi oranlarının uygulandığı yörelere kaydırmak
mümkünse, vergiden kaçınma kolaylaşır.
- Toplayıp Paylaştırma Sistemi: Mahallî idareler vergi tahsilatında etkin değillerse
genellikle merkezî idare, vergi idaresi ve tahsilini yaptıktan sonra, vergi torbasına ayırdığı
tutarı, önceden belirlenmiş kriterlere göre, mahallî idarelere paylaştırır. Nüfus, vergi ödeme
gücü, eğitim gören çocuk sayısı, yolların uzunluğu vb. kriterler, idarenin kamu harcaması
yapma ihtiyacını belirten göstergeler olarak önceden kabul edilir. Örneğin, toplam ülke
nüfusunun içinde mahallî idarenin nüfus oranı kadar, vergi torbasından pay verilir. Gelir
paylaşımında birkaç kriter birlikte de kullanılabilir. Bölgeler arası durumu dikkate aldığından
etkili bir gelir paylaşım sistemidir.
4. Mali Yardım ve Bağış Sistemi: Özellikle, verimli vergi kaynaklarının merkezî idare
elinde toplanması (gelirlerin merkezileşmesi) sonucunda mahallî idareler, gelir yetersizlikleri
ve bütçe açıkları ile karşılaştıkça; ayrıca, bölgeler arasında mali denklik bozuldukça mali
yardım ve bağışlar, gündeme gelmektedir. Belirli bir hizmette kullanmak üzere koşullu bağış
olabileceği gibi, koşulsuz bağışlar da söz konusu olabilir.

14.7. Türkiye’de Mahallî İdareler
1982 Anayasası 127. madde uyarınca mahallî idareler, Türkiye’de il, belediye veya
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köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi kanunlarına göre kurulan
ve karar organları yetki alanları içindeki seçmenlerce seçilerek oluşturulan kamu tüzel
kişileridir. Türkiye’de bu maddeye göre varlıklarını sürdüren üç tür mahallî idare vardır: il
özel idareleri,il kurulmasına ilişkin yasa ile birlikte oluşur;örneğin tüm 81 ilde olduğu gibi,
İstanbul il sınırlarında biri merkezî diğeri yerel nitelikli iki ayrı idare vardır; merkezî idarenin
taşra teşkilatının (İstanbul Defterdarlığı,İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü vb.) yanı sıra,
İstanbul İl Özel İdaresi de bir mahallî idare olarak çalışır. İl sınırları içinde belli nüfusa (5000
ve üzeri) ulaşan yerlerde belediye; belediyeler için belirlenen sınırın altındaki yerleşim
yerlerinde de köy idaresi kurulur.
Ayrıca, belediye sınırlarında yaşayan nüfusun belli büyüklüğe ulaşması durumu,
Anayasanın aynı maddesinde öngörülerek, büyük yerleşim yerleri için özel yönetim biçimleri
oluşturulabileceğine değinilmiştir; nitekim, 1984 yılında çıkarılan yasa ile büyükşehir
belediyeleri kurulmaya başlanmıştır; yasa uyarınca en az üç ilçe belediyesini kapsaması
gereken (İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlarında hâlen 39 ilçe belediyesi vardır)
büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri ile dikey yönde mali ilişki kuran birer bölge
idaresidir; kapsadıkları ilçe belediyelerinin ayrı ayrı üstlenmeleri gereken bir dizi hizmeti,
büyük ölçekte sunma avantajı vardır; karşılığında da ilçe belediyelerinin belirli gelirlerinden
pay alır.
Mahallî idarelerin belirledikleri bazı hizmetleri birlikte gerçekleştirmek ve böylece
hizmet ölçeğini genişleterek kaynak tasarrufunda bulunmak istemeleri durumunda, aralarında
mahallî idare birlikleri kurarlar (Marmara Denizi ve Boğazları Belediyeler Birliği vb.); aynı
düzeydeki mahallî idareler tarafından kuruldukları takdirde, yatay yönde mali ilişki
düzenlenmesinden söz etmek mümkündür; bazı hizmetleri birlikte yapmalarına karşılık, üye
mahallî idareler, birlik bütçesine katkıda bulunurlar. Türkiye’de mahallî idare birliklerinin
kuruluş esasları, 2005 yılında yürürlüğe giren bir kanunla düzenlenmektedir.
Söz edilen beş tür mahallî idare grubundaki her bir mahallî idarenin, ayrı birer kamu
tüzel kişiliği vardır; karar organları olan başkanları (Bakırköy Belediye Başkanı) ve
meclislerindeki (Bakırköy Belediye Meclisi) üyeler, mahallî idare (Bakırköy belediyesi)
sınırlarında yerleşik seçmenlerce Türkiye’de beş yılda bir yapılan seçimle göreve gelirler (bu
açıdan bakıldığında belediye sınırları içindeki seçilmiş muhtarın yönettiği mahallenin ayrı
tüzel kişiliği yoktur; mahallî idare değildir). Bu konunun tek istisnası, ilde gerek genel,
gerekse özel idarenin başındaki validir; atamayla göreve gelir. Mahallî İdarelerde ( üyelerinin
bir kısmı meclis üyeleri arasından seçilmiş kalan üyeleri de mahallî idarenin üst düzey
bürokratları arasından oluşturulmuş) encümen, yerel meclis adına incelemelerde bulunur,
görüş bildirir. Mahallî idareler, kendi teşkilatları ile faaliyette bulunurlar.
Türkiye’de her kademedeki mahallî idare kendi mevzuatı uyarınca görevlerini yerine
getirmek üzere kamusal mal ve hizmet üretir; karşılığında da kamu gelirlerini ya doğrudan
tahsil eder ya da başka idarenin gelir tahsilatından pay alır. 1945 yılında kurulmuş olan İller
Bankası, gerek payların aktarılması gerekse kendi yasası hükümleri uyarınca Türkiye’deki
yerel yönetimlere yardımcı olduğundan “Mahallî İdarelerin Bankası” olarak nitelenir.
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Belediyeler, Belediye Gelirleri Kanunu; il özel idareleri de kendi kanunlarında
belirtilmiş gelirleri tahsil ederler; örneğin Emlak Vergisi, haberleşme vergisi, eğlence vergisi,
ilan ve reklam vergisi vb. belediyelerin öz gelirlerindendir.
Genel bütçe vergi toplamından farklı oranlarda ayrılan paylar, il özel idareleri ve
belediyelere aktarılır; belediye, büyükşehir sınırları içinde ise, payının bir bölümü, büyükşehir
belediyesine aktarılır. Büyükşehir belediyesi, sınırları içinden tahsil edilen genel bütçe vergi
gelirleri toplamından ayrıca pay alır. Büyükşehir belediyesi, sınırları içindeki belediye geliri
olan eğlence vergisini tahsil eder; %20’sini müşterek bahislere konu olan yarışların yapıldığı
yerin belediyesine; %30’unu nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer belediyelere ayırdıktan
sonra kalan %50’lik kısmı, kendi harcamalarında kullanır. Büyükşehir belediyesinin çeşitli
gelirlerinden biri de müze giriş ücretlerinden %5 paydır; bu payın %75’ini ilçe belediyelerine
nüfuslarına göre dağıtır; kalan %25’i kendi harcamalarında kullanır.
Mahallî seçimi takiben göreve gelen başkanlar, görev süreleri olan beş yıl için mahallî
idarenin Stratejik Planı’nı hazırlatıp (köy idareleri, nüfusu 50.000’in altındaki belediyeler gibi
istisnai olarak stratejik plan hazırlamayan, mahallî idareler de vardır) yerel meclisin
onayladığı biçimde yürürlüğe koyar; stratejik plana ve onun yıllık uygulama dilimi olan
performans programına ve analitik bütçe sınıflandırılmasına uygun olarak hazırlanan mahallî
idarenin bütçe taslağı önce encümende görüşülür; sonra yerel meclis tarafından onaylandığı
şekliyle, bütçe yürürlüğe girer. Mahallî İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca
harcamalar ve gelirler kaydedilir. Mahallî idare bütçesinin bir yıllık uygulaması ve uygulama
sonrası işlemler de 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleşir. Başkan, belirlenmiş
performans ölçütlerine göre faaliyetlerin hedef ve gerçekleşme durumu ile varsa sapmaların
nedenlerini ve mahallî idarenin borçlarının durumunu faaliyet raporu ile açıklar; yerel meclise
sunar; raporun bir örneğini İçişleri Bakanlığı’na yollar. Mali yılın bitiminden itibaren
hazırlanan kesin hesap da önce encümende incelenir; sonra yerel meclis tarafından
incelenerek onaylanır; mahallî idarelerde kesin hesabın reddi, söz konusu ise durum
değerlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.
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Uygulamalar


Yönetimler arası mali ilişkilerin düzenlenmesinin sebeplerini araştırınız.
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Uygulama Soruları

araştırınız.

Bulunduğunuz bölgedeki yerel yönetim biriminin gelir ve gider dengesini
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, mahallî idarelerin varlık nedenleri, türleri, idareler arası gelir ve hizmet
bölüşümünün nasıl gerçekleşeceği konularına yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin öz kaynakları arasında yer almaz?

a)

İlan ve reklam vergisi

b)

Emlak vergisi

c)

Özel tüketim vergisi

d)

Eğlence vergisi

2)
Aşağıdakilerden hangisi yönetimler arası mali ilişkilerin düzenlenmesinin
nedenlerinden biri değildir?
a)

Mali nedenler

b)

İdari nedenler

c)

Sosyal nedenler

d)

Kültürel nedenler

3)
Mekezi yönetimin giderek daha fazla gelir ve hizmeti kendi bünyesinde
toplamasına ne ad verilir?
a)

Yabancılaşma

b)

Yerelleşme

c)

Merkezîleşme

d)

Yerinden yönetim

4)
Aşağıdaki hizmetlerden hangisi yerel yönetimlerin merkezî idare ile
birlikte ürettikleri hizmetler arasında yer almaz?
a)

Yargı hizmeti

b)

Sağlık hizmeti

c)

Çevre koruma hizmeti

d)

Yol bakım ve onarım hizmeti
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5)
Merkezî idarenin kendi saptadığı vergi oranlarına, yerel yönetimler için
ilave bir vergi oranı ekleyerek vergi tahsil etmesi yöntemine ne ad verilir?
a)

Ek oran yöntemi

b)

Çifte vergileme

c)

Toplayıp paylaştırma sistemi

d)

Pay verme yöntemi

6)
Mahallî idareler kendi yetki sınırları içinde yasama, yargı ve yürütme
faaliyetlerini üstlenirler. (Doğru/Yanlış); çünkü….
Yukarıdaki önermenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtip boş bırakılan yeri
uygun ifade ile doldurunuz.
7)
Türkiye’de büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında…..yönde;
Marmara Denizi ve Boğazları Belediyeler Birliği içindeki belediyeler arasında ……yönde
ilişki vardır; çünkü….
Yukarıda boş bırakılan yerleri uygun ifadeler ile doldurunuz.
8)

Belediyeler, ödeme gücüne dayalı vergilere sahip olmalıdır; çünkü……

Yukarıda boş bırakılan yeri uygun ifade ile doldurunuz.
9)
kaynağıdır.

Ödeme gücüne dayalı bir vergi olarak……..Türkiye’de belediyelerin gelir

Yukarıda boş bırakılan yeri uygun ifade ile doldurunuz.
10)
İdareler arasında mali ilişkiler düzenlenmezse, kamu düzeni bozulur. Kamu
düzeninin bozulması……………şeklinde açıklanır.
Yukarıda boş bırakılan yeri uygun ifade ile doldurunuz.

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) c, 4) a, 5) a
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