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ÖNSÖZ
Devletler, yurttaşlarının kamusal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kaynak temin etmek
ve bu kaynakları en akılcı bir biçimde kullanmak durumundadırlar. Özel sektörün de işleyişi
biraz farklı olmasına rağmen böyledir. Ekonomik faaliyetlerde kamunun farkı ise kısaca
kamusal ihtiyaçları karşılamasıdır. Kamu ekonomisi tarafından üretilen mal ve hizmetlerin
fiyatlanması, klasik piyasa mekanizmasındaki fiyatlamaya benzemez. Anayasamızda yer alan
“demokratik ve sosyal” devlet olma ilkesi gereği farklılık arz eder. Devletlerin egemenlik
hakkına dayanarak almış olduğu zorunlu ödemelerden oluşan gelirleri harcanılması, toplumu
oluşturan bireylerin ortak iradeleri sonucu belirlenmektedir.
Bu durum uzun bir tarihsel değişim sonucu ortay çıkmış, kamu sektörünce alınacak
kararların ekonomik ve mali bakımdan incelenmesi, tartışılması her dönem önemli bir konu
olmuştur. Bilim çevreleri, idareciler, planlamacılar, proje çalışanları, hatta geniş halk kitleleri
tarafından titizlik ve ilgi ile takip edilir hale gelmiştir.
Bu ders notları ilk konularda, kamu harcamalarının tanımını, sınıflandırılmasını, artma
ve azalma nedenlerini ele almaktadır. Sonra kamu harcamalarının genel ekonomi üzerindeki
tüm etkilerini ve kamusal ekonomik faaliyetlerin ekonominin bütünü içindeki nisbi önemini
tartışmaktadır.
İlerleyen konularda ise; uzun zaman alabilen, mali boyutu çok büyük olan bu projelerin,
“Kamu Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi” başlığı altında incelemesi yapılmaktadır. Proje
fikrinin ortay çıkması, ön çalışmanın yapılması, kesin projenin karara bağlanması, deneme
üretimi ve nihai ürünün mal ve hizmet olarak piyasaya arz edilmesi konuları analiz
edilmektedir.
Ders notlarının hazırlanmasında yayınlarından faydalandığım İ.Ü. İktisat Fakültesi
Maliye Bölümü hocalarıma teşekkürlerimi sunmayı bir görev sayarak tüm öğrencilerimize de
başarılar dilerim.
Dr. Öğr. Üyesi Şamil ÜNSAL
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KISALTMALAR
Mal. Bak: Maliye Bakanlığı.
KG: Kamu Gelirleri.
KH: Kamu Harcamaları.
YH: Yatırım Harcamaları.
ÜH: Üretim Harcamaları.
TH: Tüketim Harcamaları.
GH: Gerçek- Reel Harcamalar.
MB: T.C Merkez Bankası.
WB: Dünya Bankası.
İMF: Uluslar Arası Para Fonu.
VK: Vergi Kanunları.
GV: Gelir vergisi.
KV: Kurumlar Vergisi.
KDV: Katma Değer Vergisi.
GSMH. Gayri Safi Milli Hasıla.
KBH: Konsolide Bütçe Harcamaları.
FBRG: Fert Başına Reel Gelir.
YP: Yatırım Projesi.
YPD: Yatırım Projeleri Değerlendirmesi.
ÖA: Ön Araştırma.
FE: Fizibilite Etüdü.
PE: Piyasa Etüdü.
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1. KAMU HARCAMALARI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde: Kamu ihtiyaçlarının ortaya çıkması, bunu karşılayacak kamu gelirlerinin
elde edilmesi, kamu harcamaları ile nelerin amaçlandığı incelenecektir.
Kamu harcamalarının kapsamı başlığı altında ise:
Kamu harcamalarının tarihsel temelleri, kamunun yatırım ihtiyacının ortaya çıkması,
konuları ele alınarak kamu harcamalarının mahiyeti, yapısı-işleyişi ve şekli hususları
öğrenilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Klasik ve Keynesyen iktisat ekollerinin kamu harcamalarına bakış açıları nasıldır ?
2-Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda en çok kamu yatırımı hangi alanda yapılmıştır ?
3-Transfer harcamalarının milli gelir üzerindeki etkisi hangi durumlarda daha güçlü
olmaktadır ?
4-Sosyal devlet ilkesinin ortaya çıkışı, kamu yatırımlarında nasıl bir etki yaratmıştır ?

3

Anahtar Kavramlar


Kamu İhtiyaçları



Kamu İhtiyaçlarının Ortaya Çıkması



Kamu Gelir ve Giderleri



Kamu Harcamalarının Mahiyeti



Anayasa



Yasalar



Örnekler.
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Giriş
Devletler, toplum halinde yaşayan insanların tek başlarına karşılayamadıkları kamusal
ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş ve tarih içinde gelişerek bu güne gelmiş kamu
kuruluşlarıdır.
Tabiidir ki devletler, bu ihtiyaçları karşılamak için öncelikle bir kamu gelirine ve bu
gelirin harcanması işlevini oluşturan harcamalar yapmak zorundadır. Söz konusu harcama
olunca elbette kamunun yaptığı harcamaların incelenmesi mahiyetlerinin değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Bu ilk unitenin konusunu kamu harcamalarının genel mahiyeti ve kamu ihtiyaçları
oluşturmaktadır. Ünitede kamu harcamaları arasında özellikle yatırım harcamaları konusu
üzerinde durulmuş, Kamu ihtiyaçlarının orata çıkması, bu ihtiyaçların giderilmesi için gereken
yolların neler olduğu ele alınmıştır. Kamu ihtiyaçlarının tespit yöntemleri, buna kimlerin karar
verdiği, bu karar mekanizmalarının demekratik ve totaliter rejimlerdeki işleyiş şekli
incelenecektir.

1.1. Kamu Harcamalarının Kapsamı
Devletler, toplum halinde yaşayan insanların kamusal ihtiyaçların karşılamak için
oluşturulmuş ve otoriteyi temsil eden kuruluşlardır. Devletin varlığını devam ettirebilmesi için:

Öncelikle iç ve dış güvenliğin sağlaması ile sağlık, eğitim, adalet gibi birçok
hizmetin yapılması gerekir.

İşte devlet bir takım kamu hizmetlerini yürütürken, harcamalarda bulunmak
zorundadır. Devletlerin bu harcama ve yatırım zorunluluğu bizi kamu harcamalarının analizini
yapmaya yönlendirir. Kamu harcamalarının analizi ise bir bakıma, kamu gelir –gider
dengesinin incelenmesidir.

Klasik iktisatçılar; 40-50 yıl öncesine kadar kamu harcamalarının kaynak
israfına yol açtığını savunurlar ve mümkün olan en düşük miktarda tutulmasını isterlerdi.
Elbette harcama yapacak devletin bir de gelirinin olması gerekecektir. Bu nedenle klasik
iktisatçı ve maliyeciler daha çok kamu gelirleri üzerinde durmuşlardır. I. Dünya Savaşına kadar
kamu harcamalarının milli gelire oranının düşük olması bu sebeptendir.
Ancak Keynes’in bu konulardaki görüşleri ile kamu harcamalarının önemi artmıştır. Bu
durumda Keynes sonrası dönemde aşağıdaki ilke benimsenmiştir. Buna göre:
Kamu ihtiyaçları (kamu hizmetinin görülmesiyle) = yani kamunun harcama (kamu
yatırımı) yapması suretiyle karşılanmaktadır.
Kamunun mal ve hizmet ihtiyacı için kamusal mal ve hizmet üretimine, bu mal ve
hizmetlerin hazır hale getirilmesi için ise kamusal gelire ve kamu yatırımlarına, kamu giderine
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ihtiyaç duyulmaktadır. Bu dersimizde kamusal mal ve hizmetler ile kamu gelirleri kısaca
anlatılacaktır. Ancak kamu yatırımları daha detaylı ele alınacaktır. Özellikle kamu yatırım
projelerinin değerlendirilmesi incelenecek olup, çok büyük ekonomik kaynak ayırmayı
gerektiren ve toplum kesimlerine sosyal yarar sağlayacak bu devasa yatırım projelerinin
gerçekleştirilmesi şüphesiz ki profesyonellik gerektiren çalışmalardır.
Özel kişi ve kurumların çoğu zaman, gerçekleştirmeye ekonomik güçlerinin yetmediği
ve karlılık amaçlarındaki belirsizlikler nedeniyle gerçekleştirmek istemedikleri bu yatırımların;
devlet tarafından yapılmasının önemi ve önceliği II. Dünya Savaşı sonrası ağırlık kazanmaya
başlamıştır. Bu şekilde gerçekleştirilen kamu yatırımları sonraki yıllarda özel sektör için de
örnekler olmakla kalmamış, aynı zamanda özel kesime de yol gösterici, teşvik edici, ön açıcı
yatırımlar olmuşlardır. Nitekim ilk yıllarda devletler tarafından gerçekleştirilen birçok yatırım
alanı bugün devlet yerine özel sektör tarafından yapılmaya devam edilmektedir. Günümüzdeki
kamu yatırımları ise; daha çok Milli Savunma, Milli Eğitim, sağlık ve altyapı gibi konulara
yönelmiştir. Kamu yatırımlarının, bu ekonomik büyüklük ve toplumsal faydalarının yanında
son yıllardaki gelişme ve büyüme nedenlerinden:
Demokrasilerin gelişmesi ve çeşitli ülkelerde SOSYAL POLİTİKALAR’IN
önem kazanması kamu yatırımlarını artmasına neden olmaktadır.
Günümüzde kamu harcamaları ve yatırımları konusundaki çalışmalar giderek
artan ve bilimsellik kazanan çalışmalardır, Bu anlamda kamu harcamalarının


Mahiyeti



Yapısı



Şekli

hakkında bilimsel çalışmalar, artık politik tercihlerden çok, en az ekonomik kaynakla
en yüksek kamusal yararın nasıl sağlanabileceği proje çalışmalarına dönüşmüştür. Ancak,
bütün kamu harcamaları için; ortak ölçüler bulma ve tanımlama çabaları her zaman kesin ve
verimli olmamaktadır. Kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki ilişkinin; ekonomik
dengeler üzerindeki etkisi tartışılamaz bir gerçekliktir. Kamu harcamalarının incelenmesinde
uzun zaman hukuki yaklaşımlara ağırlık verilmiş, ancak zamanla iktisadi ve sosyal yaklaşımlar
ve analizler önem kazanmaya başlamıştır.
Günümüz anlayışında kamu hizmeti ise; “Kamu Hukuku” kavramına giren özel ve
kamusal boyutları olan bir niteliğe sahip hale gelmiştir.
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1.2. Kamu İhtiyaçları
Kamu ihitiyaçlarının tespiti en genel anlamda aşağıdaki iki noktada ifade ettiğimiz
şekilde yapılmaktadır.


Kim tarafından tespit edilir? Yetkili siyasi ve idari organlar tarafından,



Nasıl tespit edilir? Belli kurallara uygun olarak, tespit edilir.

Sonra; tespit edilen ihtiyaçlar, kamu hizmetine dönüştürülür. Söz konusu dönüşüm
ülkelerin siyasi ve iktisadi yapılanmalarının şartlarına göre farklılık göstermektedir. Örneğin
Demokratik veya Otoriter-totaliter rejimlerde kamu harcamalarının miktarının ve mahiyetinin
tespiti farklı olmaktadır. Böylece tespit edilen kamu ihtiyacı ve kamu hizmeti Devlet tarafından
yapılmaktadır. Yani kamu hizmetlerinin görülmesi için;


Kamu harcamalarına ve



Bu harcamaların yapılması için de kamu gelirlerine ihtiyaç vardır.


Kamu hizmetleri insanların toplum halinde yaşamalarının bir sonucu olarak
ortaya çıkmıştır.

ödemesidir.

Kamu hizmetinden faydalanmanın bugünkü yolu, bu hizmeti kullananların para



Önceleri bu hizmetler nakdi değil, ayni karşılanır idi.



Günümüzde az da olsa ayni hizmetlere rastlanmaktadır.

Her kamu görevlisi kamu harcaması yapamaz. Bu harcamalar yetkili ve görevli kamu
çalışanları tarafından, yasalar çerçevesinde yapılır. Bu yasal bir zorunluluktur.
Ancak şu hususu belirtmek gerekir ki devlet harcamalarını sadece kamu hizmetlerini
karşılamak için yapmaz, bunun yanında devletler; iktisadi ve sosyal amaçlarını gerçekleştirmek
için de harcamalar yapabilmektedir. Bu bağlamda yapılan kamu harcamalarını:


Gelir dağılımını düzeltmek,



Tam istihdamı sağlamak,


Ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme-değişme amacına ulaşmak gibi
başlıklarda toplayabiliriz. 1

1

Aksoy, Şerafettin, Kamu Maliyesi, 4.Baskı, Filiz Kitapevi, İstanbul 2011, s.90.
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Bu tür harcamalar devletlerin belli başlı amaçlara ulaşmak için yapmış olduğu
harcamalar, TRANSFER harcamalarıdır.
Günümüzde devletlerim harcamaları, kamusal ihtiyaçların karşılanması yanında daha
çok iktisadi ve sosyal amaçlarını gerçekleştirme yönünde artmıştır. Bu artış Modern çağdaş
sosyal devlet ilkesinin benimsendiği devletler için, giderek artmaya devam etmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Devletler, toplum halinde yaşayan insanların tek başlarına karşılayamadıkları kamusal
ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş ve tarih içinde gelişerek bu güne gelmiş kamu
kuruluşlarıdır.
Tabiidir ki devletler, bu ihtiyaçları karşılamak için öncelikle bir kamu gelirine ve bu
gelirin harcanması işlenini oluşturan harcamalar yapmak zorundadır. Söz konusu harcama
olunca elbette kamunun yaptığı harcamaların incelenmesi mahiyetlerinin değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Bu ilk unitenin konusunu kamu harcamalarının genel mahiyeti ve kamu ihtiyaçları
oluşturmaktadır. Ünitede kamu harcamları arasında özellikle yatırım harcamaları konusu
üzerinde durulmuş, kamu ihtiyaçlarının orata çıkması, bu ihtiyaçların giderilmesi için gereken
yolların neler olduğu ele alınmıştır. Kamu ihtiyaçlarının tespit yöntemleri, buna kimlerin karar
verdiği, bu karar mekanizmalarının demeokrasi ve totaliter rejimlerdeki işleyiş şekli
incelenecektir.
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Bölüm Soruları
1.

İnsanların toplum halinde yaşamaları sonucu ne ortaya çıkmıştır?

2.
Çağımız modern devletlerinde bu toplumsal ihtiyaçların karşılanması hangi
otorite tarafından yerine getirilmektedir?
3.
Devletlerin ekonomik bir aktör olarak, toplumsal ihtiyaçların karşılanması için
öncelikle ne tür ekonomik faaliyetler yapmak zorundadır?
4.

Kamu harcamalarında amaç nedir, bu harcamalara kim nasıl karar verir?

5.

Kamu ihtiyaçları ile kamu harcamaları arasında nasıl bir ilişkiler ağı vardır?
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2. KAMU HARCAMALARI: TANIM, KAVRAMLAR VE KAMU
HARCAMALARINI SINIFLANDIRMA

11

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kamu harcamalarının birbirinden farklı birkaç tanımını inceleyerek,
kendimiz bir tanım yapmaya çalışacağız.
Hangi tür ekonomik harcamaların kamu harcaması olduğu veya sayılabileceğini, kimler
eliyle yapılan harcamaları kamu harcaması olduğu, kamu harcamaları bütçe ilişkileri, ele
alınacaktır.
Geniş ve dar manada kamu harcamalarının tanımları ve mahiyeti detayı incelenecek
olup, kamu harcamalarının örneklerle detayları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda en çok kamu harcaması hangi alanda yapılmıştır ?
2-Klasik ve Keynesyen iktisat okullarının kamu harcamalarının finansman yöntemi
hakkındaki görüşleri nelerdir ?
3-Kamu gelirlerindeki azalışların da kamu harcaması sayılmasını örneklendirerek nasıl
açıklayabiliriz ?
4-Kamu harcamalarının geniş ve dar manada kamu harcaması olarak ayrılmasına niçin
gerek duyulmuştur ?

13

Anahtar Kavramlar


Kamu Harcamalarının Teorik ve Uygulamadaki Tanımları



Dar ve Geniş Manada Kamu Harcamaları

14

Giriş
Kamu harcamaları değişik bakış açılarından tanımlanmaktadır. Bu tanımların
birbirinden farkları; ya kamu harcaması için gerekli kaynağın elde edişinden, ya harcama
yapılırken yapılan harcama tasniflerinden, ya da hangi tür harcamaların kamu harcaması sayılıp
hangilerinin kamu harcaması sayılamayacağı tartışmasından kaynaklanmaktadır.
Biz bu ünitede kamu harcaması kavramını açıklayarak, bunların sınıflandırılmasında
yapılan tartışmaları ve bu tartışmalar sonucu en çok kabul gören geniş ve dar manada kamu
harcamaları tanımları üzerinde duracağız. En genel anlamı ile tüm devlet kurum ve
kuruluşlarının yapmış oldukları parasal ve parasal olmayan tüm harcamalara, geniş manada
kamu harcaması denilmektedir. Dersimiz içerisinde, devletin sadece para olarak yapmış olduğu
harcamalara ise dar manada kamu harcaması tanımlamasını kullanarak bu tanımlamaların ortak
ve ortak olmayan yanlarını belirteceğiz.
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2.1. Kamu Harcamalarının Tanımı
Kamu harcamaları günlük konuşma, uygulayıcılar- siyasiler- ve maliye bilimi
çerçevesinde farklı algılanmakla birlikte, en kabul görmüş tamın olarak, tüm kamu kurum ve
kuruluşlarının yapmış oldukları harcamaları içine alan bir terimdir. Burada sorun aşağıda ele
alacağımız gibi kamu harcamalarının parasal ve parasal olmayan yani nakdi ve nakdi olmayan
harcamalar gibi ayırımla ele alınarak incelenmesinin gerekliliğidir. Bu ayırıma “Geniş Manada
Kamu Harcamaları” ve “Dar Manada Kamu Harcamaları” diyoruz. Böyle bir ayırım bize
konunun anlaşılmasında ve çeşitli kamu harcamalarının daha kolay sınıflandırılmasında
yardımcı olacaktır.

2.1.1. Geniş Manada Kamu Harcamaları
Bu manada kamu harcamaları; devletin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için
yapılan, bütün işlerin maliyetine giren unsurların toplamına denir. 2 Bu tanımdan anlaşılacağı
gibi kamu harcaması;
*Sadece devletin değil,
*Diğer kamu kuruluşlarının da nakdi ve ayni olarak doğrudan doğruya yaptıkları
harcamaları kapsamaktadır.
Bu tanım tüm kamu kuruluşlarının mal ve hizmet üretimi faaliyetlerini yürütebilmeleri
için kullanılan tüm kaynakları içine alır ve bu kaynakların gerçek mahiyetlerini kapsar.
Bu geniş manada kamu harcamalarına aşağıdaki harcamalar girer :3
1.

Devlet ve mahalli idarelerin yaptığı harcamalar.

2.

İktisadi devlet teşekküllerinin yaptığı harcamalar.

3.

Sosyal sigortaların yaptığı harcamalar.

4.

Topluma yararlı kuruluşların yaptığı harcamalar.

5.
Vergi muafiyet ve istisnaları da bir tür harcama gibi değerlendirilerek kamu
gelirlerinde azalma yaratan harcamalar olduklarından kamu harcaması sayılması gerekir.
6.

Özel şahısların kamusal faaliyetler için yaptıkları bağış ve yardım harcamaları.

7.
Devlet aktifinde meydana gelen ve azalmalar yaratan vergi muaflıklarından
kaynaklanan harcamalar. Örneğin askeri amaçlı kullanılan alımlardaki gümrük muafiyeti gibi

Yaşa, Memduh, Amme Masrafları, Miktar ve Strüktür Değişmelerinin Tahlili, Sermet Matbaası,
İstanbul 1959, s2.
3
Aksoy, Şerafettin, age, s.91.
2
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vergi muafiyeti ve istisnaları kamu gelirlerinin azalmasına, dolayısıyla kamu harcaması
yapılmış gibi etkilerinin doğmasına neden olan harcamalar, bu grubu oluşturmaktadır.4
8.
Sosyal güvenlik kurumu harcamaları da tıpkı 7. maddedeki harcamalar gibidir.
Burada da yine çeşitli faaliyetler nedeniyle devlet aktiflerinde bir takım azalmalar söz
konusudur. Ve bunlar kamu harcaması olarak kabul edilir.
İktisadi devlet kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerin belli karşılıkları vardır. Yani
piyasada alınıp satılabilmektedir. Bu hizmetler için harcanan paraların bu mal ve hizmetleri
kullananlardan geri alınmaları söz konusudur. Geri alınan bu paraların kamu harcaması sayılıp
sayılmayacakları tartışmalı bir konudur. Hatta bu kuruluşların masraf ve zararları devlet
bütçesinden karşılandıkları için her halde kamu harcaması sayılacağı görüşünü de savunanlar
vardır.
Soysal güvenlik kurumlarının harcamalarından olan ve devlet bütçesine intikal etmeyen
harcamaların da kamu harcaması sayılmaları gerekir.
Benzer bir durum vergi muafiyet ve istisnaları içinde geçerlidir. Zira askeri amaçla
konulmuş bir gümrük muafiyeti söz konusu olduğunda, bu bir bakıma kamu gelirlerini azaltıcı
etkiye sahiptir. Dolayısıyla kamu harcaması yapılmış gibi düşünülebilir. Açıktır ki burada
kamunun bir gelir kaybı ve bir gelirden mahrumiyeti söz konusudur.
Bir başka husus da devlet tarafından yapılması gereken eğitim, sağlık, güvenlik gibi bazı
hizmetlerin özel sektör tarafından ve devlet yardımları ile yerine getirilmesi ya da tersi
durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu tür ister devletten özel sektöre, ister özel sektörden devlete
gelen yardımların da kamu harcaması sayılması gerektiği düşüncesi vardır. Zira bu geniş
manada kamu harcaması tanımından devlet faaliyetleri kapsamına giren tüm unsurların
toplanması söz konusudur.

2.1.2. Dar Manada Kamu Harcamaları
Bu harcamalardan “devletin para halinde (nakit) olarak yaptığı harcamaların toplamı”
anlaşılmalıdır. Bu harcamalar:


Bütçede,


Bütçe ile alakalı hesaplarda harcama kalemi olarak, yer almış olmalıdır. Bütçede
ve Bütçe ile alakalı hesaplarda yer almayan harcamalar, dar manada kamu harcaması
sayılmamaktadır. Örneğin;


Vergi muafiyet ve istisnaları,



Devlet aktifinde meydana gelen azalmalar,

4

Aksoy, Şerafettin, age, s.91.
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Özel şahısların kamu hizmetleri için yaptıkları, ayni ve nakdi yardımlar ve
bağışlar, dar manada kamu harcaması sayılmaz. Zira bu harcamaların hiçbiri bütçede ve bütçe
ile ilgili hiçbir hesapta yer almaz, gözükmez. Dar manada kamu harcamaları kamunun harcama
kalemlerinin tespitinden çok gelir kalemlerinin tespitinde ve gelir kalemlerinin yeniden
oluşturulmasında kullanılan bir sınıflandırmadır.
Dar anlamda kamu harcamaları daha çok devletin ve diğer kamu kuruluşlarının ne kadar
gelire ihtiyacının olduğunun tespitinde önem arz eder.
Başka bir ifade ile devletin ve diğer kamu kuruluşlarının muhtaç oldukları gelir
miktarının tespitinde kullanılır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamu harcamaları değişik bakış açılarından tanımlanmaktadır. Bu tanımların
birbirinden farkları; ya kamu harcaması için gerekli kaynağın elde edişinden, ya harcama
yapılırken yapılan harcama tasniflerinden, ya da hangi tür harcamaların kamu harcaması sayılıp
hangilerinin kamu harcaması sayılamayacağı tartışmasından kaynaklanmaktadır.
Biz bu ünitede kamu harcaması kavramını açıklayarak, bunların sınıflandırılmasında
yapılan tartışmaları ve bu tartışmalar sonucu en çok kabul gören geniş ve dar manada kamu
harcamaları tanımları üzerinde durduk. En genel anlamı ile tüm devlet kurum ve kuruluşlarının
yapmış oldukları parasal ve parasal olmayan tüm harcamalara, geniş manada kamu harcaması
denilmektedir. Dersimiz içerisinde, devletin sadece para olarak yapmış olduğu harcamalara ise
dar manada kamu harcaması tanımlamasını kullanarak bu tanımlamaların ortak ve ortak
olmayan yanlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.

Kamu harcaması nedir?

2.

Kamu harcamalarının kaynakları nelerdir?

3.

Kamu harcamalarını sınıflandırmak mümkün müdür?

4.

Hangi harcamalar kamu harcaması sayılır?

5.

Hangi harcamaların kamu harcaması sayılmaması düşünülmektedir?

20

3. KAMU HARCAMALARI VE ÖZEL HARCAMALAR

21

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kamu ve özel harcamaların tanımlarını, tabi oldukları yasal işlemlerini, her
birinin ayrı ayrı özelliklerini ve benzerliklerini inceleyeceğiz.
Ayrıca, kamu ve özel harcamaların yatırım amaçları, finansman kaynakları ve temin
yöntemleri, öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda özel sektör en çok hangi alanda yatırım yapmıştır ?
2-Kamu ve özel sektör yatırımlarında mükerrerliği önleyerek kaynak israfını
engellemek için neler yapılabilir ?
3-Dışlama etkisi (crowding-out) nedir ?
4-Çok yıllı bütçeleme sistemine geçiş kamu yatırımlarında kolaylık sağlar mı ?
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Anahtar Kavramlar


Kamu Yatırım Harcamaları



Özel Sektör Yatırım Harcamaları



Tanım



Amaçları Farklılıkları



Benzerlikleri
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3.1. Kamu Harcamaları ve Özel Harcamalar Arasındaki Farklar
Hemen her ekonomide var olan bu ayırım, yani kamu ve özel kesimlerin yapmış
oldukları harcamalar mahiyetleri itibarı ile farklılıklar göstermektedir. Kamu ve özel harcama
ayırımında adından da anlaşılacağı gibi bir ekonomideki temel iki sektörün yapmış oldukları
harcamalar anlaşılmalıdır. Eğer bir harcama yapılıyorsa öncelikle bu harcamayı kimin yaptığı,
harcama için ayırılan kaynağın nasıl oluşturulduğu, bu harcamadan amacın ne ya da neler
olduğu, harcanacak miktara ve harcama zamanına kimlerin karar verdikleri, karar vericilerin
yasal yetki ve sorumluluklarının neler olduğu vb. sorular bize kamu ve özel harcamaların
farklılıkları ve benzerlikleri anlamamıza yardımcı olacaktır.5 İşte kamu ve özel harcamalarının
bu farklı özelliklerini, genel olarak aşağıdaki şekilde belirlemek mümkündür.

3.1.1. Kamu Harcamalarının Özellikleri


Toplumun kamusal ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanır.



Maliyet karlılık üzerinde durulur.



En düşük maliyet ile üretim kaynaklarının optimum kullanımını amaçlar,


Bazen en düşük maliyete bakılmaz. İç ve dış güvenlik harcamaları gibi, burada
asıl olan güvenliğin sağlanmasıdır.


Kâr amacı olmaksızın maksimum sosyal fayda amacı ile yapılır.



Sağlık, güvenlik, eğitim, adalet, sosyal alt yapı yatırımları kâr amaçlı olamaz.


Özel sektörün zarar ederim düşüncesi ile yapmadığı yatırım harcamalarını da
yapmaktadır.

Toplumsal güvenlik eğitim, adalet, alt yapı yatırımları refah artırıcı yatırımlar
yapması kamu kesimi yatırımlarının özelliklerindendir.
Kamu finansmanının kaynakları ve usulleri
Fert ve kurumlardan hukuki zorunluluk altında, karşılıksız olarak alınan iktisadi
değerlerle finanse edilir.
Kamu ekonomisinde sınır ise devlet harcamaları yapılırken milli ekonominin
imkânları bu sınırı oluşturmaktadır.
-

5

Milli gelir seviyesi ve devletin kendi gelir kaynakları göz önüne alınır.

Erginay, Akif, Kamu Maliyesi, 8.Baskı, Çağ Matbaası, Ankara 1982, s.1.
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Kamu harcamalarının miktarı büyüktür. Bütçe gelirlerinin % 20-30 arasında
bazen savaş zamanlarında daha büyük miktarlara ulaşmaktadır.

3.2. Özel Kesim Harcamalarının Özellikleri
Özel ekonomide harcama sınırı ise kişilerin gelirlerine, kişilerin gelirleri ise
kendi kişisel kaynaklarına bağlıdır.
-

Özel kesim harcamalarının miktarı daha küçüktür.

Özel kesimde üretim tüketicilerin kendi rızasıyla ödedikleri paralarla finanse
edilmektedir.
Özel kesimde girişimciler önce gelirlerini tespit etmekte, sonra gelirlerine göre
giderlerini hesaplamaktadır.
Özel ekonomide giderler gelirlere göre tespit edildiği halde kamu kesiminde
veya devlet bütçelerinde bunun tersine gelirler giderlere göre düzenlenmektedir.
Özel kesim harcamaları kamu kesimine göre daha küçük miktarlardadır. Her ne
kadar kamu harcamalarının da bir sınırı olsa da özel kesim harcamalarına göre daha esnetilebilir
(artırılıp azaltılabilir) niteliktedir.
Kamu harcamaları ile özel kesim harcamalarının arasındaki farkları kesin olarak
belirtmek biraz zordur. Burada tartışılan husus: Hangi hizmetlerin kamu hizmeti olduğu
hususudur.
Kamu harcamaları, kamu hizmetlerinin görülmesi içindir. Buna her bir ülkenin iktisadi,
siyasi ve sosyal gerçeklerine uygun bir şekilde, yasama organı karar vermektedir, Bu nedenle
her ülkenin kamu harcamalarının miktarında ve bileşiminde farklılıklar vardır. Kısaca kamu
hizmetlerinin mahiyeti, liberal, yarı liberal sosyalist ve komünist rejimlerde yeni anlamlar
kazanır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir ekonomideki yatırımların kamu ve özel sektörce yapıldığı bilinen bir gerçektir.
Burada düşünülmesi gereken husus; hangi tür yatırımların kamu, hangilerinin özel kişi ve
kurumlar tarafından ne amaç ve sebeple yapıldığıdır. Bu iki sektörün finansman kaynaklarını
temin yöntemleri, yatırıma sevk eden amaçların neler olduğudur.
Ayrıca genel olarak aynı yasal hükümlere tabi aynı ülke ekonomisinde faaliyet gösteren
bu iki sektörün, yatırımın gerçekleşmesi durumunda, ortaya çıkan farklılıkları ve benzerlikleri
neler olduğu birbirlerine ve her birinin ülke ekonomisine etkileri bakımından önemlidir.
Planlı ekonomik kalkınma modellerinde bu iki sektör yatırımlarının mükerrerlikten
uzak birbirini tamamlayan topyekûn kalkınmayı hedeflemiş yatırımlara yönelmesi
kaçınılmazdır, bu durum kaynak israfını da önleyecektir.
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Bölüm Soruları
1.

Kamu harcamalarının özellikleri nelerdir?

2.

Özel harcamaların özellikleri nelerdir?

3.

Kamu ve özel harcamalar arasındaki benzerlikler nelerdir?

4.

Kamu ve özel harcamalar arasındaki farklılıklar nelerdir?
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4. KAMU HARCAMALARININ SINIFLANDIRILMASI

29

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bir ekonomide devlet ve diğer kamu kuruluşlarının harcamalarının sınıflandırılmasında
esas olan ölçülerin neler olduğu, örneğin kamu yatırım harcamasının kamu faaliyet alanlarına
göre mi? Yatırım harcamalarının ekonomideki kaynak ve gelir dağılımına etkine göre mi? Ya
da İktisadi gelişme ve ekonomik büyümeye etkisi bakımından mı tasnif edildiğini
inceleyeceğiz.
Ayrıca her sınıflandırma türünün niçin yapıldığı bunların birbirlerine üstün ve zayıf
yanlarının neler olduğu, farklılık ve benzerlikleri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Kamu harcamalarının devleti oluşturan idari birimlere göre gruplandırıldığı tasnif
nedir?
2-Tarım, enerji, inşaat, doğal kaynaklar gibi hizmetler hangi kapsamdadır?
3-Yönetim, savunma, kolluk gibi hizmetler hangi kapsamdadır?
4-Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi hizmetler hangi kapsamdadır?

31

Anahtar Kavramlar


Kamu Yatırım Harcamalarının Sınıflandırılması



İdari Sınıflandırma



Fonksiyonel Sınıflandırma



Gelir ve Kaynak Dağılımı



Transfar Harcamaları



Ortak ve Farklı Yönleri
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4.1. Kamu Yatırım Harcamalarının Devlet Faaliyetlerine Göre
Sınıflandırılması
Kamu yatırım harcamaları bir devlet görevi olarak yerine getirilmektedir. Bu görev
yerine getirilirken, devletlerin ne tür harcamalarının hangi devlet birimlerince yapıldığı ve bu
harcamaların fonksiyonlarının neler olabileceği hususu önemlidir.
Ekonomik olayların akışı içinde bu harcamaların amaç ve fonksiyonlarının bilinmesi
gerçek ekonomik faaliyetlerin anlaşılması ve hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı konusunda bize
yararlı olacaktır. Zaten sınıflamanın anlamı da bir dizi karmaşık olayı, kendi içinde gruplara
ayırarak, daha sade ve yalın hale getirmektir. Böylece her sınıf kendi içinde daha rahat analiz
edilebilir. Yani tek tek yatırımların anlaşılması, daha sonra tüm bu yatırım harcamalarına
topluca bir bakış açısı kazandıracaktır.
Burada üç tür bir sınıflandırma yapılmaktadır.

Kamu
sınıflandırılması,

harcamalarının

devlet

faaliyetlerinde

dağılması

bakımından


Kamu harcamalarının kaynak ve gelir dağılımına etkisi bakımından
sınıflandırılması,


Kamu harcamalarının iktisadi gelişmeye etkisi bakımından sınıflandırılması.

Şimdi bu farklı kamu harcaması sınıflandırmasının ele alınması konusuna geçebiliriz.
Ancak biz bu ünitede sadece devlet faaliyetlerine dağılımı bakımından kamu harcamaları
başlığını ele alacak, diğer sınıflandırmaları ileriki ünitelerde ele alacağız.6

4.1.1. Kamu
Bakımından

Harcamalarının

Devlet

Faaliyetlerine

Dağılımı

4.1.1.1. İdari Sınıflandırma
En eski sınıflandırmadır.

Kamu harcamaları idari teşkilatlara göre bölünmektedir. Zaten bütçe kanununda
her devlet birimine ayrılan harcama miktarı ve yetkili organ belirtilerek, bu sınıflandırma
yapılmış olmaktadır. Bütçe kanunları incelendiğinde bu husus açıkça görülecektir.

Bu sınıflandırma hemen her ülkede görülür. Harcamalar bakanlıklara göre,
bakanlıklar içinde de genel müdürlüklere göre ayrılmaktadır, bölünmektedir.

6

Aksoy, Şerafettin, age, s.94-95.
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Siyasi, idari ve teknik yapılanma itibarı ile harcama yapacak kamu birimleri
tespit edilmeye çalışılır. Klasik bir sınıflandırma usulüdür.

Burada kamu yatırımlarının hizmet çeşitlerine göre maliyetlerinin tespiti net
değildir. Zira esas alınan ölçü kamu yatırım harcaması ile yerine getirilen hizmet değil, bu
hizmet için hangi kamu biriminin veya birimlerinin görevli oldukları ön plana çıkarılmaktadır.

4.1.1.2. Fonksiyonel Sınıflandırma
Bu sınıflandırmada, kamu hizmetinin yapılması ile görevli; idari siyasi ve teknik olarak
harcama yapacak kamu birimleri dikkate alınmaz. İdari sınıflandırmanın aksine,
gerçekleştirilmek istenen kamu hizmeti dikkate alınır. Kamu harcamaları kamu hizmetlerinin
türlerine göre tasnif edilmek suretiyle, çeşitli kamu hizmetlerinin maliyetleri belirlenmeye
çalışılır, Bu sınıflandırmada eğitim sağlık, adalet ve milli savunma gibi hizmetler öne
çıkarılmakta veya esas alınmaktadır. Yani önemli olan hizmetin kendisidir, hizmetin türüdür.
Ancak bu söz konusu hizmetler, devletin birden fazla siyasi ve idari birimleri tarafından
yürütülmektedir. Bu yüzden bu hizmetlerin karşılanması için yapılan harcamaların toplamını
dikkate alan bir tasniftir. Bu bakımdan hizmetlerin maliyeti bu usulde daha gerçekçi bir biçimde
tespit edilebilmekte ve topluca her hizmet için fikir edinilebilmektedir.

4.1.1.3. İdari
Benzerlikleri

ve Fonksiyonel

Sınıflandırmaların Farkları ve

İdari sınıflandırmada:
Devletin neler satın aldığı; bu alımların hangi idari, siyasi ve teknik birimlerin
tarafından yapıldığı ön plana çıkarılırken,
Fonksiyonel sınıflandırmada:
Devletin hangi kamu hizmetlerini gördüğü, bunlara toplam ne kadar harcama yaptığı ön
plana çıkarılmaktadır. Sözü edilen fonksiyonel hizmetler bütçe kanunlarında aşağıdaki şekilde
sıralanırlar. Bunlar, genel olarak “Fonksiyonel Hizmetler” olarak adlandırılır.
1.Genel hizmetler
2.Ekonomik hizmetler
3.Sosyal hizmetler.
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ŞEKİL 1
Yukarıdaki Şekil 1’de görüldüğü gibi; ekonomik sınıflandırmanın ülkemizdeki
uygulaması farklı harcama kalemi isimleri ile yapılmaktadır. Buradaki personel giderleri, SGK
prim giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ve sermaye giderleri reel harcamalardır. Diğer
harcamalar ise; topluca transfer harcamaları olarak kabul edilmektedir.7

7

Tuncer İsmail, Yüksel Cihan, Kamu Harcamalarının Ekonomik Analizi, Ekin Yayınevi, Bursa 2011,

s.220.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamu harcamalarının bir kamu faaliyeti olarak yapılmasından dolayı; bu harcamayı
gerçekleştiren kamu kurumu ve harcamanın sağlamış veya sağlayacak olduğu fonksiyona göre
düşünülerek yapılan bir sınıflandırma çeşididir. Böyle bir sınıflandırmanın kamu yatırım
harcamalarının anlaşılmasında faydalı olacağı ve yapılan harcamanın kim tarafından, ne
amaçla yapıldığı, ne gibi fonksiyonları yerine getireceği konusunda yapılan analizlerde
kullanılabileceği düşünülmüştür.
Kamu idaresi yönünden bakıldığında harcamaların, idari teşkilatlara bölünerek
yapıldıklarını söyleyebiliriz. Hangi kamu biriminin hangi harcamaları yapacağı, bu idari
birimlerin; siyasi, idari, teknik özellikleri, dikkate alınarak yapılan sınıflandırmalara idari tasnif
denilmektedir.
Fonksiyonel tasnif ise adından da anlaşılacağı gibi, harcamayı yapan kamu birimi
dikkate alınmaksızın, gerçekleştirilmek istenilen kamu hizmetinin fonksiyonu dikkate alınarak
yapılan bir sınıflandırmadır. Devletin eğitim, sağlık gibi hizmetleri için yapılan harcamalarda
birçok idari birim görev alabildiği halde, buna bakılmaksızın kamu hizmetinin türü dikkate
alınır.
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Bölüm Soruları
1.

Kamu harcamalarını hangi ölçülere göre sınıflandırmak mümkündür?

2.
Neden bazı tür kamu harcamalarında yapılan harcamadan ziyade beklenen
fonksiyon ön plana çıkmaktadır?
3.

Neden bazı kamu harcamalarının teknik özellikleri önemli olmaktadır?

4.

Bazı kamu harcamalarında neden harcamayı yapan idari birimler önemlidir?

5.

İdari ve fonksiyonel sınıflandırmanın benzer ve farklı yanları nelerdir?
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5. KAMU HARCAMALARININ ARTIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yapılan araştırmalar göstermiştir ki kamu harcamaları son yüzyıllarda sürekli artış
göstermektedir. Bu durum dünyada böyle olduğu gibi ülkemizde de böyledir.
Sosyal bilimlerde ‘’eğer bir sabit gözlem var ve bu hep aynı seyirde gidiyorsa acaba bir
kanun şeklinde ifade edilebilir mi?’’ sorusu akla gelebilir. Yani kamu harcamalarının bir artış
kanunu var mıdır? Veya böyle bir kanun hükmü söylenebilir mi?
Adolp Wagner 1835-1917 yılları arasında Fransa, Almanya ve Japonya’daki bu artışları
ilk inceleyen kişidir.
Wagner’e göre durum İngiltere’de de böyledir. Daha sonra Amerikalı iktisatçı Henry
Carter Adams kamu harcamalarının devamlı artmaya eğilimli olduğunu iddia etmiş ancak
bunun kendi çalışmasıyla tersini gösterdiğini söylemiştir.
Sonraki yıllarda 1890- 1960 yılları arasında kamu harcamalarının seyrini inceleye
Peacock ve Wiseman İngiltere için farklı sonuçlara varmışlardır. Bu sonuçta savaş ve ekonomik
depresyon gibi felaketlerin ve sosyal huzursuzlukların etkili oldukları sonucuna varmışlardır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Türkiye’de kamu harcamalarının artmasına sebep olan iktisadi ve siyasal olaylar neler
olabilir ?
2-Keynesyen politikaların popülerlik kazanması kamu harcamaları üzerinde nasıl etkiler
yaratmıştır ?
3-Klasik bütçeleme modellerinden modern bütçeleme modellerine geçiş kamu
harcamalarını görünüşte ne yönde etkilemiş olabilir ?
4-II. Dünya Savaşında galip gelen devletlerin kamu harcaması yapan devletler
olmasının altında yatan sebepler neler olabilir ?
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Anahtar Kavramlar


Kamu Harcamalarının Artış Kanunu



Adolp Wagner



Henry Carter Adams



Peacock Ve Wiseman Teorileri
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5.1. Kamu Harcamalarının Artışı
Çeşitli ülkelerin kamu harcamalarına baktığımız zaman, bazı olağanüstü durumlar
dışında devamlı şekilde ve mutlak rakamlar olarak arttıkları görülür.
Örneğin; 1982-1989 yılları arasında Türkiye, Almanya, İngiltere, ABD ve Fransa’da
durum böyle gerçekleşmiştir. Sözünü ettiğimiz kamu harcamaları artışları özellikle II. Dünya
Savaşı sonucu artmaya başlamıştır. Türkiye savaşa girmemiş olmasına rağmen durum
ülkemizde de aynıdır.
Aşağıdaki tablo, kuruluş yılından bu yana Türkiye’deki kamu harcamaları artışlarını
göstermektedir.
Tablo I Türkiye’de kamu Harcamalarının Artışının Özetini Vermektedir.
Yıllar

Miktar (Milton TL)

1920

64

1940

536

1950

1562

1960

7281

1980

756.587

1990

639.253,54

2000

467.133.410,00

2004

150.658.129.000

2012

350.948.000.000

Kaynak: T:C Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (19902003) Bütçe Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri; 2004 ve 2012 Mali Yılı Bütçe Gerekçesi
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Görüldüğü gibi, kamu harcamaları mutlak rakamlar halinde artarak devam etmiştir.
Ayrıca 2012 yılı kamu gelirleri 329.800.000.000 Türk lirasıdır. Bu duruma göre cari açık 2012
yılında yaklaşık 21.103.milyar liradır.
Kamu harcamalarının artışını tespit etmede ikinci bir yöntem olarak, konsolide bütçe
harcamalarının GSMH’ye oranına baktığımız zaman durum aşağıdaki tabloda özetlendiği
gibidir.
Tablo II: GSMH ve Konsolide Bütçe Büyüklükleri ( Milyar TL.)
Yıllar

GSMH

Konsolide Bütçe Harcamaları

1980

4.435

1.078

24,3

1990

397.117

68.355

17,2

1996

14.978,06

2.240,41

14,9

2003

356.681.00

40.204.00

11,3

2010

1.098.799.00

119.604.00

22.7

K.B.H/GSMH (%)

Kaynak: 1- 2015 Yıllık Ekonomik Rapor. 2- 2006 Yıllık Ekonomik Rapor. 3-2016 Yıllık
Ekonomik Rapor.* (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Konrol Kanunu Gereğince Konsolide Bütçe
Harcamalarının ismi Merkezi Yönetim Bütçe Harcamaları olarak değiştirilmiştir.)
Burada da görünen odur ki GSMH büyümekte olmasına rağmen konsolide bütçe
harcamaları bunun içinde oransal olarak küçülmüştür.
Buraya kadar gördüklerimizden şu soruyu sorabiliriz. Eğer kamu harcamaları sürekli
artıyorsa bunun bir kanunu var mıdır?

5.2. Kamu Harcamalarının Artış Kanunu
Böyle bir yasanın olabileceğini 19. yy’da ilk kez Adolp Wagner ortaya atmıştır.
Bilindiği gibi bir milli ekonomide kamu ve özel sektörler faaliyet göstermektedir.
Burada Wagner’in tespiti 1835-1917 yılları arasında Fransa, Almanya, ve Japonya’da
meydana gelen ekonomik gelişmeler, kamu harcamalarında artışlara neden olmuştur ve bu üç
ülkede savaş öncesi değişiklikler fark edilmektedir.
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Şekil 1 : Kamu Harcamalarının Sıçraması.8

Şekil 2 : GSMH’nin %’si olarak kamu gelir ve giderleri.9
Yukarıdaki şekil 1 de yatay X ekseninde fert başına düşen reel gelir, dikey Y ekseninde
ise fert başına düşen reel kamu mal ve hizmet üretimi gösterilmektedir. Yatay eksen ile 45
derecelik açı yapan Q doğrusu ise, ekonomik kalkınma hızlandıkça fert başına düşen reel
gelirim artacağını ve buna paralel olarak kamu kesimi reel üretiminin de aynı oranda
çoğalacağını ifade etmektedir. Ancak Wagner’in ortaya koymaya çalıştığı husus bu değildir.
8
9

Aksoy, Şerafettin, age, s.104.
Aksoy, Şerafettin, age, s.104.
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Wagner’in belirtmeye çalıştığı husus, sanayileşme ve gelişme nedeniyle belli bir oranda fert
başına düşen reel gelir artışının uzun dönemde, kamu sektörü üretiminin de yüksek düzeyde
artışa neden olduğudur. Q1 doğrusu Wagner’in yaklaşımına uygun düşen doğrudur. Çünkü Q
doğrusu üzerindeki A noktasından B ye geçildiği zaman fert başına reel gelirin 1.000 den
20.000ne yükseldiği, fert başına reel kamu mal ve hizmet üretiminin bir misli arttığı
görülmektedir.
Halbuki, fert başına düşen reel gelirde %100 lük artış, Q1 doğrusu üzerindeki C
noktasına göre, fert başına düşen reel kamu mal ve hizmet talebini % 200 artırmaktadır. Yani
Q1 doğrusu üzerindeki C noktası göz önüne alındığında kamu mal ve hizmet talebinin gelir
elastikiyeti 1 den büyük olmaktadır.
Böylece, uzun dönemde kıt kaynakların kamu kesimi ile özel kesim arasında
dağılımında, kamu kesimi lehine bir gelişme söz konusudur. Wagner’e göre bu gelişmenin iki
nedeni vardır. İlki ekonomik gelişmeyle birlikte iç ve dış güvenlik sağlama, ikincisi ise, bazı
mal ve hizmetlerin üretiminin kamuda üretilmesinin öneminin anlaşılmasıdır.

5.3. Kamu Harcamaları Artışında Peacock Ve Wiseman Yaklaşımı
İngiltere'de 1890 ile 1960 yılları arasında kamu harcamalarının seyrini izleyen Peacock
ve Wiseman kendi ülkeleri bakımından bazı sonuçlara varmışlardır. Kamu harcamaları
Wagner'in ileri sürdüğü gibi devamlı bir artış ve yükseliş göstermemekte, ancak basamaklı bir
gelişme söz konusu olmaktadır. İngiltere'de XX. yüzyılda kamu gelir ve giderlerinde meydana
gelen sıçramalar, savaş ve iktisadi depresyon gibi fevkalade haller ve önemli, sosyal
huzursuzluklar dolayısıyla meydana gelmiştir. Yani bu gibi hallerde devlet eskiye nazaran daha
fazla vergi toplamak ve kamu harcaması yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Bu gibi haller ve
sosyal huzursuzluklar sona erdikten sonra ise, vergilere alışmış olan halkın vergiye karşı bir
mukavemeti olmadığından yine vergiler devam ettirilmiş ve kamu harcamalarının eski
düzeyine indirilmesi söz konusu olmamıştır.10
19. asrın sonlarına doğru ortaya atılan "kamu harcamalarının artışı kanununa" karşı
İtalyan maliye profesörü Francesco Nitti şüphelerini şöyle dile getirmiş; her memleketin bütçesi
o ülkenin sosyal durumuna ve temayülüne bağlı bulunmaktadır; devlet gelirlerinin çeşitli kamu
hizmetlerine dağılışı o memleketin kollektif psikolojisini göstermektedir. Ancak, kamu
harcamalarının artışını bir sosyal kanun olarak görmek ve iddia etmek gerçeklere uygun
düşmemektedir. Çağdaş anlayışa uygun kamu harcaması ve bu harcamaların yıldan yıla
yükselişinin çeşitli nedenleri bulunmakta olup bunlar biraz ileride açıklanacaktır.
Kamu harcamalarının artışının bir sosyal kanun olduğunu iddia eden Wagner'in
görüşlerine karşı fikirler ileri sürülmüş ve böyle bir sosyal kanunun olamayacağı ifade
edilmiştir. Çünkü:

Peacock A. Wiseman J. , The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom’dan aktaran George
Allen Unwin Ltd., London 1967. ss. 24-30.
*Ayrıca bkz: Aksoy, Şerafettin, Kamu Maliyesi, 4.Baskı, Filiz Kitapevi, İstanbul 2011, s.103-106.
10
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1)
Kamu harcamaları mutlak ve toplam olarak ele alınmış (para değerindeki
değişiklikler hesaplanmamış ve kamu harcamalarının bileşimine bakılmamıştır).
2)
Harp masraflarının tespiti çok zordur. Bütçelerin tertip tarzı buna imkan vermez,
hele harbin önceki ve sonraki tesirlerini hesaplamak oldukça güçtür (O halde harp masrafları
dışındaki harcamaları doğru olarak tespit etmek kolay değildir.)
3)
Kamu harcamalarını nispi olarak hesaplamak gerekir. Örneğin, milli gelire,
nüfusa ve toplam harcamalara vs. göre. Halbuki, kamu harcamalarının nispi mukayesesi
yapılmadan sosyal bir kanundan bahsetmek pek tutarlı bulunmamaktadır. Nitekim, ilk zamanlar
kamu harcamalarının artışı kanunu çok taraftar bulmuş olmasına rağmen, daha sonraları
Amerikalı İktisatçı S. Fabricant ve R.A. Musgrave'in tenkitlerine uğramıştır. Bu son yazarlara
göre, kamu harcamaları çeşitli ülkelerin sosyal koşulları içinde bazı azalmalar bile
göstermektedir. Bir sosyal kanun fikrini yaratacak devamlılığa sahip olamayacağı belirtilmiştir.
Nitekim, R.A. Musgrave'in görüşüne göre, kamu harcamaları çeşitli ülkelerin sosyal koşulları
altında bazı azalmalar bile göstermektedir. Bilhassa, askeri harcamalar hariç tutulursa ABD'de
kamu harcamalarında bazı azalmaların olduğu bir gerçek olmaktadır. Aynı zamanda kamu
harcamalarının, özel harcamalardan daha fazla oranda büyüdüğünü ispat etmedikçe, sosyal bir
kamu harcamaları artışı kanunundan söz edilememektedir.

5.4. Kamu Harcamalardan Artış Nedenleri
Çeşitli ülkelere baktığımız zaman kamu harcamalarının hemen hemen her dönemde ve
her yerde geçici duraklamalar haricinde devamlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Bu artışları
gerçek artışlar ve nominal (itibari) artışlar olmak üzere ikiye ayırarak inceleyebiliriz. Diğer bir
ifadeyle, kamu harcamaları artışlarının nedenlerini iki grupta toplamak suretiyle incelemek
mümkündür.

5.4.1. Kamu Harcamalarının Görünüşte Artış Nedenleri
Kamu harcamalarının görünüşte artış nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

5.4.1.1. Para Değerinin Düşmesi
Paranın satın alma gücünde meydana gelen azalmalar, kamu harcamalarının görünüşte
artmasına neden olmaktadır. Çünkü milli paranın satın alma gücünde meydana gelen azalma
ölçüsünde, reel olarak aynı kamu harcamasını yapmak için, harcama miktarını arttırmak
gerekir. Nitekim, çeşitli ülkelerde ve yıllar boyunca paranın satın alma gücünde düşmeler görülmektedir. Bunun anlamı, aynı mal ve hizmeti alabilmek için yıldan yıla nominal olarak daha
fazla para harcamak mecburiyetidir. Bir ülkede belirli zamanlarda yayınlanan toptan fiyat veya
geçim endekslerinde aynı miktar mal ve hizmet için zaman aralarına göre fiyatlarında
yükselmeler söz konusu ise, yani daha fazla para ödeniyorsa,| bu olay paranın satın alma
gücünün düştüğünü göstermektedir. Enflasyon dolayısıyla, gelişmekte olan ülkelerde kamu
harcamalarının görünüşte artışı, gelişmiş ülkelere nazaran daha yüksek oranda
gerçekleşmektedir.
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O halde, kamu harcamalarındaki gerçek artışı bulabilmek için, cari kamu harcamalarının
paranın satın alma gücünü gösteren bir fiyat endeksine bölünmesi icap etmektedir. Ancak, bu
usul uygulandığı takdirde enflasyonun kamu harcamaları üzerindeki artış miktarını, belirlemek
mümkün olabilmektedir. Günümüzde paranın satın alma gücünde meydana gelen azalma, kamu
harcamalarının görünüşte artmasına yol açan nedenlerden en önemlisi olmaktadır.

5.4.1.2. Bütçelerde Harcamaların Gösterilme Usullerinin
Değiştirilmesi
İleride bütçe bahsinde etraflı, şekilde görüleceği gibi, eskiden bütçeler safi usule göre
hazırlanmakta idi. Halbuki, günümüzde bütçeler gayrisafi usule göre hazırlanmaktadır. İşte,
bütçe hazırlama tekniğinde safi usulden, gayrisafi usule geçilmesi, kamu harcamalarında
görünüşte bir artışa neden olmuştur. Şöyle ki; bütçenin safi usule göre hazırlanmasında, gelirler
giderlerden düşülür. Ondan sonra 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 olmaktadır. Gelirler tespit edilirken İse
tam tersi yapılmaktadır. Bu defa kamu gelirleri elde edilirken, bir takım harcamalar söz konusu
olursa, gelirlerden o gelirlerin elde edilmesinde yapılan harcamalar düşüldükten sonra kalan net
kamu geliri bütçede gösterilmektedir. İşte, bütçe tekniğindeki değişiklikler nedeniyle kamu
harcamaları görünüşte artmış olmaktadır. Ancak, safi usulden kamu gelir ve giderlerinde
kontrol zorluklarına sebep olduğu ve bazı yolsuzlukların yapılmasına zemin hazırladığı için
vazgeçilmiş bulunmaktadır. Yani gayrisafi usule geçilmek suretiyle, bütçede gelir arkasında
gider, gider arkasında da gelir saklamak mümkün olmamakta, kamu gelir ve giderleri bütçede
olduğu gibi görülmektedir.
Ayrıca, ülkenin idare sistemindeki değişiklikler nedeniyle de kamu harcamalarının,
görünüşte artışı ortaya çıkabilir. Şöyle ki, önceleri genel bütçe dışında özel veya özerk bütçeli
kamu kuruluşlarının genel bütçeye dahil edilmesi, mekan ve zamana göre bazı hizmetlerin —
eğitim gibi- özel kişiler yerine devlet tarafından yapılması halinde de kamu harcamaları miktarı
görünüşte artmış olacaktır.

5.4.1.3. Kamu Hizmetlerinin Görülmesinde Ayni Usulün Terkedilmesi
Görünüşte kamu harcamaları artış nedenlerinden birisi de, kamu hizmetlerinin bir
kısmının ayınla gördürülmesidir. Böylece, kamu hizmetleri görülürken para halinde bir
harcama yapılmadığı için, bütçede yer almayacak ve dolayısıyla kamu harcamaları gerçek
harcamalardan daha düşük olacaktır. Halbuki, kamu hizmetlerinin para ile gördürülmesi
başlayınca, kamu harcamaları görünüşte artırılmış olacaktır. Ayrıca, uzun zaman fahri olarak
görülen bazı kamu hizmetlerinin; aylıklı memurlar tarafından yapılması da görünüşte artışa
neden olmaktadır. Çünkü, görülen kamu hizmetlerinde bir değişiklik olmadığı halde, kamu
harcamalarının para olarak artması söz konusu olmaktadır.
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5.4.1.4. Ülke Sınırlarının Ve Nüfusunun Değişmesi
Savaşlar sonunda ülkelerin siyasi sınırlarının ve nüfusunun değişmesiyle, kamu
harcamalarında görünüşte artış meydana gelebilmektedir. Örneğin, savaş nedeniyle bir ülkenin
başka bir ülkeyi kendi topraklarına katması halinde, o ülkenin hem siyasi sınırları hem de
nüfusu değişmiş ve artmış olmaktadır. Bunun sonucunda o ülkenin kamu harcamalarında
meydana gelen artış gerçek bir artış olmayıp, görünüşte bir artış olmaktadır. Aksine bir durum
söz konusu olduğu zaman ise, kamu harcamalarında görünüşte bir azalma meydana gelecektir.
Ülke sınırlarının ve nüfusunun değişmesi bazen de siyasi gelişmelerden
kaynaklanmaktadır. Siyasi gelişmeler nedeniyle, bir ülkeye yeni bölgeler, katıldığı zaman,
kamu harcamalarında görünüşte artışlar meydana gelmektedir. Bu bakımdan, ülkeler arasında
belirli bir dönemde kamu harcamalarının artışı bakımından sağlıklı bir mukayese yapabilmek
için savaş veya siyasi gelişmeler dolayısıyla ülke sınırları ve. nüfusunda meydana gelen değişikliklerin nazarı itibara alınması gerekir.
Bilindiği gibi bir ülkenin nüfusu yıldan yıla artış gösterebilir; bu gibi hallerde kamu
harcamalarının artış hızı ile nüfus artış hızı aynı ise, o zaman kamu harcamalarında görünüşte
artış söz konusu olmaktadır. 11 Çünkü, devlet bütçesindeki kamu harcamaları artışı, nüfus
artışına paralel bir gelişme göstermiş olmaktadır.

5.4.2. Kamu Harcamalarının Gerçekte Artış Nedenleri
Kamu harcamalarında meydana gelen artışlar bazen de gerçek artışlar olmaktadır. Bu
tür artışlar, kamu sektöründe görülen hizmetlerin gerçek (reel) olarak artışını ifade etmektedir.
Eğer, kamu harcamalarının gayrisafı milli hasılaya veya milli gelire oranında bir artış söz
konusu olmuşsa, bu ölçüye göre böyle bir artış gerçek artış olmaktadır. Bu tür kamu harcamaları
artışlarının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. İşte, bunlara gerçek kamu harcamaları artış
nedenleri denilmektedir. Bu nedenleri şöylece sıralamak mümkündür:

5.4.2.1. Harpler
Bugün bile savaşlar nedeniyle, savunma harcamaları devletlerin bütçelerinde önemli
miktarlara ulaşmıştır. Bilhassa, savaş dönemlerinde devlet bütçelerinin 3/4'ünün savunma
harcamalarına ayrıldığı görülmektedir. Mamafih savaş öncesi ve sonrası kamu harcamaları
içindeki savunma harcamaları miktarı, da küçümsenecek ölçüde değildir. Savaş dönemlerinde
devletler artan kamu harcamalarını borçlanmak suretiyle finanse etmektedirler. Böylece, harbin
mali yükü gelecek nesillere aktarılmış, yani gelecek nesiller olumsuz yönde etkilenmiş
olmaktadır. Ancak, hemen ifade etmek isteriz ki, savunma harcamalarını bütünüyle bir kayıp
veya iktisadi kalkınmaya engel olarak da görmemek gerekir. Çünkü bu tür kamu harcamaları
stratejik ve politik mülahazalar yanında, bilhassa gelişmekte olan ülkelerde ekonomik
gelişmeyi de etkilemektedir. Savunma harcamalarının sağladığı milli güvenlik ve istikrar planı
Daha geniş bilgi için bkz: Yaşa, Memduh, age s.42-50
bkz: Aytaç Eker, Tüğen Kamil, Kamu Maliyesine Giriş, 3.Baskı, İzmir 1990, s.70-73.
bkz: Enginay, Akif, age., s.165-167
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yanında ekonomik amaç ve hedeflerin de gerçekleştirilmesinde çok büyük etkileri olmaktadır.
Aslında, savunma sanayileri sivil sektörün direkt ya da endirekt olarak yararlandığı tekniklerin
olduğu alanlardır. Aynı zamanda savunma hizmetleri ve yan dalları istihdam bakımından da
büyük önem arz etmektedir. Çünkü bu hizmetler görülürken, çok sayıda kimse iş
bulabilmektedir. Ayrıca, savunma hizmetlerinin görülmesinde oluşan askeri personelin,
gelişmekte olan ülkelerde milli eğitim, sağlık hizmetleri programlarının gerçekleşmesinde ve
sosyal alt yapının kurulmasında da çok etkili olduğu kabul edilmektedir. Hatta, birçok Asya ve
Afrika ülkeleri bu tür programları uygulama gayreti içine girmişlerdir. Bilhassa, haberleşme ve
ulaştırma sektörlerinin alt yapısının oluşması için, savunma harcamalarının önemli bir etkisi
olduğu kabul edilmektedir.
Ekonomik gelişme ile savunma harcamaları arasındaki ilişkileri tespit etmek için
yapılan bir araştırmaya göre, 1950-1964 yılları arasında 44 gelişmekte olan ülke içinde,
savunma harcamalarının büyüme üzerinde net negatif bir etkisinin olamayacağı ispat edilmiş
bulunmaktadır.(Benoit,1973)
Ancak, kamu harcamalarının gerçek artış nedenleri arasında sayılan savaşlar ve özellikle
1914-18 ve 1939-45 Dünya Savaşları büyük önem taşımaktadırlar. Dünyada böyle bir havanın
esmesi halinde yalnız savaşan ülkelerin kamu harcamalarının değil, savaşa girmeyenlerin de
kamu harcamalarının artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, savaştan yeni çıkmış olan devletlerin
bile, yeni savaş ihtimali karşısında güçlü olmak zorunluluğu nedeniyle, kamu harcamalarını
arttırdıkları görülmektedir. Günümüzde modern savaş araçlarının (zırhlı vasıtaların, harp
gemileri, uçaklar, atom bombası vs.) çok pahalı olması da kamu harcamalarının artışına neden
olmaktadır.
Milli savunma harcamalarının, sadece müdafaa amacıyla yapılmış olsalar dahi
ekonomik gelişmeyi durdurdukları, taarruz ve saldırı amacıyla yapılınca ekonomik gelişmeyi
yok ettikleri görüşü, millitarizme karşı ileri sürülmüş, ekonomik olmayan hissi ve siyasi
düşüncelerin ürünüdür denilebilir. Savunma harcamalarına karşı yapılan bu tenkit ve hücum,
aynı mahiyetteki diğer kamu harcamaları için de ileri sürülebilir. Örneğin, iç emniyet
hizmetleri, polis, jandarma, adliye vs. için yapılan kamu harcamalarının zorunluluk ve
faydalılık dereceleri tartışılırken savunma harcamalarında olduğu gibi düşünülebilir; Ancak,
bütün bu tür kamu harcamalarının önemini, yöneltildikleri gayelere göre takdir etmek gerekir.
Savunma harcamalarının harp maksadı dışında kullanılabilecek mal ve hizmet üretimini
azalttığı iddiası da her zaman gerçekleri ifade etmemektedir. Şöyle ki, savunma harcamaları da,
diğer kamu harcamaları gibi ya üretim faktörlerini satın almak için ya da transfer harcamaları
şeklinde olabilmektedirler. O halde, ekonomik şartların ne durumda olduğuna bakmak ve ona
göre karar vermek gerekecektir. Eğer ekonomi tam istihdam halinde ise, savunma
harcamalarının arttırılması, daha fazla kıt kaynakların kamu sektöründe kullanılmasına yol
açacak ve kamu sektöründe üretilen malların bileşiminde harpte kullanılanlar lehine bir etki
yapacaktır. Ekonomi tam istihdam halinde değilse harp masrafları, üretimde kullanılmayan
üretim faktörlerinin, üretime katılmalarını sağladıkları için diğer mal ve hizmetlerin üretiminin
kısılmasına ve azaltılmasına sebep olmamaktadır.
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Buraya kadar yapmış olduğumuz açıklamalarda görüldüğü gibi, askeri masrafların,
"faydalı mal ve hizmetlerin üretiminin azalmasına neden olduğu" iddiasının her zaman doğru
olmadığı, aksine eğer ekonomide kullanılmayan üretim faktörleri varsa, bunları kullanmak
suretiyle yeni gelirler yaratarak uyarılmış yatırımların ve dolayısıyla toplam üretimin harp maksatlarına yarayan mal ve hizmetler dışında artmasına sebep olmaktadır.

5.4.2.2. İktisadi Hayatta Devletin Aktif Rol Alması
Kamu harcamalarının gerçek manada artışının sebeplerinden birisi de, devletin
ekonomik hayatta aktif rol almasıdır; diğer bir ifadeyle devlet, anlayışında meydana gelen
değişimlerdir. Devletin iktisadi hayatta aldığı rolün önemi eskiye nazaran çok artmış
bulunmaktadır. Klasik iktisadi düşüncenin hakim olduğu ve benimsendiği dönemlerde, devlet
faaliyetleri temel hizmetlerden (Dış ve iç güvenlik hizmetleri, adalet, eğitim, diplomasi
hizmetleri vs. gibi) oluşuyordu. Kamu hizmetlerinin ve onların görülmesi için yapılan kamu
harcamalarının mümkün olan en düşük seviyede tutulması öneriliyordu. Çünkü, devlet
israfçıdır ve kıt kaynakların daha yüksek oranda kamu sektöründe kullanılması, ekonomide
mevcut tabii düzenin ve ahengin bozulmasına neden olmaktadır. Daha sonraları iktisadi, siyasi
ve sosyal şartlarda meydana gelmiş olan değişiklikler sonucunda devletin iktisadi ve sosyal
hayata müdahalesinin zorunlu olduğu fikri kabul görmeye başlayınca, bilhassa Keynesyen
iktisadi düşünce akımının yayılmasıyla, müdahaleci devlet fikri daha da önem kazanmış
bulunmaktadır. Artık günümüzde, özel mülkiyet ve özel teşebbüs esasına dayanan toplumlarda,
devlet bir taraftan ekonomiyi bir bütün olarak ele almakta kamu gelir ve giderlerinin miktarını
ve bileşimini değiştirmek suretiyle yönlendirmekte, diğer taraftan ekonominin işleyişinde etkili
olan kuralları değiştirerek ekonomiyi uzaktan kontrol etmeye çalışmaktadır. Ancak, hemen
ifade etmek gerekir ki: Devletin iktisadi hayattaki rolünün mahiyeti ve önemi ile gelişme tarzı,
gelişmiş ülkelerle, az gelişmiş ve gelişme yolunda olan ülkeler bakımından farklılıklar arz
etmektedir. Bunları daha önce devlet anlayışında meydana gelen değişiklikler açıklanırken
belirtmiş olduğumuz için bu kadarıyla yetiniyoruz.

5.4.2.3. Kamu Hizmetlerinin Hem Nicelik ve Hem de Nitelik
Bakımından Daha Mükemmel Görülmesi Arzusu
Günümüzde devletler iktisadi ve sosyal nedenlerden dolayı, eskiden beri görmekte
oldukları kamu hizmetlerinin bazılarını daha mükemmel görmek ve bütün halkın, herkesin bu
tür hizmetlerden yararlanmasını sağlamak için kamu harcamalarını gerçekten artırmışlardır. Bü
tür hizmetlerden sadece düşük gelir elde eden kimseler değil yüksek gelir elde edenler de
faydalanmaktadırlar. Örneğin; eğitim, sağlık ve bazı altyapı hizmetlerini iyi kalitede ve
mümkün olduğu takdirde, herkesin faydalanabileceği miktarda üretmek, devletlerin asıl
amaçları arasında yer almaktadır. Ekonomik gelişme ilerledikçe, halk devletten daha kaliteli ve
daha bol miktarda kamu hizmeti talep etmekte, gerektiğinde, daha yüksek gelir elde eden halk,
bu hizmetlerin maliyetine de katılmaktadır. Hatta, bir ülkede kamu harcamaları ile milli gelir
rakamları arasında oldukça yüksek oranda bir korelasyon olduğu ifade edilmektedir. Yani nüfus
başına reel milli gelir arttıkça, nüfus başına kamu harcamaları da fazlalaşmaktadır.
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5.4.2.4. Büyük Halk Kitlelerinin Hayat Standartlarının Yükseltilmesi
Günümüzde devletlerin önemle üzerinde durdukları problemlerden birisi de, düşük
gelirlilerin hayat standardının yükseltilmesini, onların dünya nimetlerinden daha fazla
faydalanmalarını sağlamaktır. Bu konunun bu derece önemli hale gelmesinin sebeplerini ise şu
şekilde sıralamak mümkündür:
a) Gelir ve servet dağılımındaki dengesizliklerden dolayı halkın zorunlu ihtiyaçlarını
bile karşılayamaz durumda olması.
b) Demokratik hükümet tipinin, gittikçe yayılması ve kuvvetlenmesi, siyasi partiler,
sendikalar ve mesleki teşekküller yoluyla, siyasi baskı gruplarının, devleti kendi lehlerine,
eskisine nazaran daha fazla masraf yapmaya zorlamaları,
c) Şehirlerin büyümesi sefaletin ortaya çıkmasına, artmasına ve göze batmasına neden
olmakta, bu sefaleti çekenlerin siyasi ve sosyal tehlikeler yaratmasına daha müsait bulunması,
d) 1929 iktisadi buhranından sonra, düşük gelirlileri sefaletten kurtarmanın daha önemli
ve acil bir iş sayılması.
Büyük halk kitlelerinin hayat standardının yükseltilmesi amacıyla, yapılan kamu
harcamalarının, iktisaden gelişmiş ülkelerin bütçelerinde, az gelişmiş veya gelişmekte olan
ülkelerin bütçelerine nazaran daha fazla yer işgal ettiği görülmektedir. Hatta, az gelişmiş
ekonomilerde kalkınmanın tohumları ile meyvalarının birbirine karıştırıldığı, kalkınma henüz
gerçekleşmeden halkın baskısına dayanamayarak, sosyal karakter taşıyan bu tür kamu
harcamalarını arttıran ülkelerin ekonomik kalkınmalarının yavaşlaması önlenememektedir.
Çünkü, gelişmekte olan ülkelerin kıt kaynaklarını kalkınma yoluyla kullanması gerekirken, bu
kaynaklar daha rahat yaşamak için kullanılmış ve sosyal karakter taşıyan kamu harcamalarına
ayrılmış bulunmaktadır.

5.4.2.5. Bilimsel Ve Teknik Gelişmeler
Bilimsel ve teknik gelişmeler de, kamu harcamalarının gerçek artışına neden
olmaktadır. Teknik gelişmeler, bir taraftan devletin fonksiyonlarını arttırmış, diğer taraftan
devletin eski görevlerinin maliyetlerini yükseltmiş bulunmaktadır. Örneğin, "otomobilin icat
edilmesi ve yığın halinde ve seri olarak üretilmesi, karayollarının yapılmasını zorunlu hale
getirmektedir. İşte, motorlu taşıtların kullanılmasının yayılması, devleti sadece yeni yollar
yapmak mecburiyetinde bırakmamış, ayrıca yolları daha kaliteli yapmaya otoparkları
çoğaltmaya ve trafik polislerini çoğaltmaya yönelik kamu harcamalarının gerçek artışına neden
olmuştur.
Teknik ilerlemeler, askeri harcamaların fevkalâde artmasına sebep olmuştur. Teknolojik
gelişmeler orduların savaş gücünü çok arttırmış, ancak onları eskiye nazaran mukayese
edilemeyecek ölçüde pahalı ve masraflı kuruluşlar haline getirmiş bulunmaktadır. Ayrıca,
telefon, telgraf, radyo ve televizyonun icat edilmesiyle, bunlar kısa zaman içinde sosyal
ihtiyaçlar haline gelmiş, çeşitli nedenlerle özel sektör tarafından kurulamayan bu tesisleri devlet
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bizzat kurmak ve halkın istifadesine sunmak mecburiyetinde kalmıştır. Böylece, devletin
yaptığı kamu harcamalarında gerçek bir artış meydana gelmiştir.
Aynı zamanda, teknik ilerlemeler haberleşme ve iletişim araçlarının gelişmesini
sağlamak suretiyle, fakir halk tabakalarının, kendi ülkelerindeki yüksek gelirlilerin ve iktisaden
gelişmiş ülkelerin ortalama hayat standardı hakkında, bilgi sahibi olması, devlete doğrudan
doğruya ve dolaylı olarak bir takım kamu harcamaları yüklemiştir.

5.4.2.6. Nüfus Artışı
Nüfusun büyük oranda artması da, kamu harcamalarının gerçek artışına sebep
olmaktadır. Ülke nüfusunun artması, geleneksel kamu hizmetlerinin artmasına neden olduğu
(savunma, eğitim, sağlık vs.) gibi, sınai ve iktisadi kalkınmaya bağlı ve paralel olarak meydana
gelen nüfus hareketlerinin sebep olduğu yeni kamu hizmetleri, kamu harcamalarının gerçek
artışına neden olmuştur. Bilhassa, büyük şehirlerin meydana gelmesi, köyden şehirlere göçün
başlaması kamu harcamalarının önemli artış nedenlerinden birisini teşkil etmektedir. Nüfusun
artışı hem yerel hizmetler için daha fazla harcama yapılmasını hem de sağlık, eğitim gibi
hizmetlerin geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Aynı zamanda, artan nüfus, istihdam ve
gelir dağılımı sorunlarının da büyümesine neden olmaktadır.
Bilhassa az gelişmiş veya gelişme yolunda olan ülkelerde hızlı nüfus artışı
görülmektedir. Bu gibi ülkelerde, zaten kamu gelirleri yetersiz kalırken, bir de hızlı nüfus
artışının devlet bütçesi üzerindeki baskısı söz konusu olmakta, dolayısıyla ekonomik gelişme
engellenmektedir.
Gelişmiş ülkelerde tasarruf fazlalığı ve talep noksanlığından dolayı ekonomik krizlere
girildiği halde az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde tam tersine tasarruf noksanlığından,
yani üretimin büyük kısmının tüketim mallarına harcanmasından şikayet edilmektedir. O halde,
çeşitli önlemler alarak toplam tasarrufları arttırma gelişmekte olan ülkelerin en önemli problemi
olmaktadır.
Kamu harcamalarının seyrine ve bileşimine baktığımız zaman gelişmiş ülkelerde
savunma ve transfer harcamalarının daha fazla arttığını görüyoruz. Az gelişmiş ülkelerde ise,
dünyadaki mevkilerine göre bazıları askeri harcamaları çok düşük seviyede tutabilmiş, bazı
ülkeler ise eskiden beri yüksek olan savunma harcamalarını nispi olarak azaltmak suretiyle
kalkınmaya yararlı harcamalarının reel değerini artırmak imkânına kavuşmuş bulunmaktadır.
Bugünün ekonomik bakımdan geri kalmış ülkeleri kalkınmalarını hızlandırmak için
ekonomide sosyal alt yapı yatırımlarını beşeri sermaye birikimini hızlandıracak milli eğitim,
sağlık ve benzeri harcamalarla, maddi sermaye stokunu arttıracak kamu harcamalarını öncelikle
hesaplamaları lâzımdır. Ancak hemen ifade etmemiz gerekir ki, bazı az gelişmiş ülkeler iktisadi
kalkınmalarını hızlandıracak kamu harcamalarına öncelik verirken, aynı zamanda kendileri için
ağır bir yük teşkil eden savunma harcamalarını da yapmak zorunda kalmaktadır. Bu, durum
ülkemiz için de söz konusu olmaktadır. Türkiye coğrafi konumu itibarıyla dünyanın çok önemli
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bir mevkiinde bulunmakta ve dolayısıyla hem savunma harcamalarını yapmak, hem de
ekonomik gelişme ve kalkınmasını gerçekleştirmek mecburiyetindedir.
Türkiye gibi bir ülkede iktisadi kalkınmayı gerçekleştirmek için milli gelire en fazla net
ilaveyi yapabilecek yatırımların devlet tarafından yapılması gerekmektedir. Çünkü, ülkemizin
iktisadi bakımdan kalkınmada uğradığı en büyük zorluk sosyal sabit sermaye noksanlığından
ve insan gücünün daha rasyonel ve daha verimli hale getirilmesinden kaynaklanmaktadır. O
halde, bu zorlukların bertaraf edilmesiyle hem özel yatırımlar hem de kamu yatırımları daha
dinamik bir iktisadi bünyeye kavuşturulmuş olacaktır.

53

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünyada ve ülkemizde kamu harcamaları sürekli artış göstermektedir. Bu durumda
kamu harcamalrının artışını açıklayan bir genel kanun söylemek mümkün müdür?
Bu artışları tespit eden çalışmalar dünyada ne zamandan beri ve kimler tarafından
yapılmıştır. Ulaşılan sonuçların benzeyen ve ayrışan tarafları neden kaynaklanmaktadır.
Kamu haramalarındaki artışın farklı ülkeler ve farklı azamanlar için parametreleri
nelerdir. Bu durumda fizik bilimlerdeki gibi her zaman ve ülke için bir kamu harcamaları artış
kanununu ortaya koyabilmek tartışması devam eden bir konudur.
Oysa kamu harcamalarının genel bir kanunu tartışılmakla birlikte artışın kendine özel
genel koşullarını ortaya koymanın daha rasyonel olacağı açıktır.
Bu nedenle kamu harcamalarının artışını başka bir yöntemle ele almak gerekir: Örneğin
bu artışların bir kısmının önceden tespit edildiği gibi gerçek artışlar, bir kısmının ise göreceli
artışlar olduğu görülmektedir.
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Bölüm Soruları
1)Kamu harcamalarının artışını bir kanun hükmünde ifade edebilir miyiz?
2)Bu konuda Wagner’in, Henry Cock’un ve Wiseman’ın çalışmaları neyi ifade ediyor?
3)Genel olarak kamu harcamalarının bu sürekli artışını nasıl açıklayabiliriz?
4)Farklı ülkelerde ve farklı zamanlarda kamu harcamalarının artış nedenleri nelerdir?
5)Kamu harcamalarındaki artışları gerçek ve görünürdeki artışlar olarak ayırdığımızda
kamu harcamalarındaki gerçek artışların sebepleri nelerdir?
6)Kamu harcamalarındaki görünürdeki artışlar hangi sebeplerden kaynaklanır?
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6. KAMU HARCAMALARININ ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kamu harcamalarının bir ülke ekonomisi üzerindeki etkilerinin çok değişik etkilerinin
olabildiğini öğreneceğiz.
Devletin ve diğer kamu kuruluşlarının yapmış oldukları harcamaların başlıca etkilerini
aşağıdaki başlıklar altında inceleyeceğiz.
etkileri,

Kamu harcamalarının ekonomide üretilen mal ve hizmet miktar üzerindeki

etkileri,

Kamu harcamalarının gelir dağılımı veya gelirin yeniden dağılımı üzerindeki

-

Kamu harcamalarının fiyatlar genel seviyesi üzerindeki etkileri,

-

Kamu harcamalarının istihdam üzerindeki etkileri

-

Kamu harcamalarının “Çarpan” ve “Hızlandıran” etkisi

Ekonomideki devlet faaliyetleri mali ve sosyal yapının tümünü etkilemektedir. Devlet
elde ettiği gelirleri, kamunun ihtiyaçlarını karşılamak için değişik şekillerde kullanır. Bu söz
konusu kaynakların farklı şekillerde kullanılması sonucu; dolaylı veya dolaysız olarak,
yukarıda saydığımız etkilere neden olmaktadır.
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6. KAMU HARCAMALARININ ETKİLERİ
Kamu ekonomisinin faaliyetleri ekonomik, mali ve sosyal yapının tümünü
etkilemektedir. Ancak, klasik iktisatçıların ısrarla savundukları tarafsız devlet ve kamu
harcamalarının en düşük düzeyde tutulması fikri uzun yıllar uygulanmış bulunmaktadır. Devlet
çeşitli kaynaklardan elde ettiği kamu gelirlerini, kamu hizmetlerini görmek üzere çok değişik
şekillerde kullanmaktadır. İşte kaynakların çok farklı şekillerde kullanılması, dolaylı veya
dolaysız olarak üretim, gelir dağılımı, ekonomik istikrar; (fiyat istikrarı ve tam istihdam gibi)
ve iktisadi büyüme üzerinde etkili olmaktadır. Kamu harcamalarının diğer amaçları konusunda,
özellikle kamu gelirleri açısından bakıldığında Oktar bu amaçları daha geniş olarak ele
almaktadır. 12

6.1. Kamu Harcamalarının Üretim Üzerindeki Etkileri
Kamu harcamalarının yapılması iktisadi kaynakların bir kısmının eksilmesine ve
tüketilmesine neden olmaktadır çünkü kamu hizmetleri görülürken, reel (gerçek) kamu
harcamaları nedeniyle, kıt kaynakların bir kısmı kamu kesiminin tasarrufuna geçmektedir.
Devlet üretim faktörlerini orijinal halleriyle talep ettiği gibi, mal ve hizmetlere girmiş olarak da
talep edebilir. Kamu harcamalarının miktar ve bileşimi, ekonomideki üretim faktörlerinin, yani
kıt kaynakların belirli sektörlere yönlendirilmesini sağlamaktadır. Hatta kamu harcamaları,
belli bir ölçüde özel kişisel harcamaların azalmasına ve dolayısıyla tasarrufların ve sermaye
birikiminin artmasına da neden olmaktadır. Kamu harcamalarının bu yönde bir etkisinin söz
konusu olması için, görülen kamu hizmetlerinin bütün topluma yönelen etkili hizmetler olması
gerekir. Ancak, kamu harcamalarının ister gerçek (reel) ister transfer harcamaları şeklinde
olsun, ekonomik faaliyetler ve özellikle üretim üzerindeki etkileri harcamanın mahiyetine bağlı
bulunmaktadır. Örneğin, askeri harcamalar daha önce de açıklamış olduğumuz gibi, ekonomik
nedenlerden ziyade politik ve stratejik nedenlere göre tespit olunmaktadır. Bu nedenle, askeri
harcamaların miktarını ve kullanılış şekillerini iktisadi sebepler belirlememektedir, çok zaman
askeri harcamalar veri kabul edilmek suretiyle hesaplar yapılmakta ve dengeler kurulmaktadır.
Hatta, ekonomi noksan istihdam halinde ise, işsize iş temin edilmesi, gelirlerin yükselmesi
sonucu özel sektör mal ve hizmetlerine olan talebin artması ve bazı altyapı hizmetlerinin askeri
amaçlarla gerçekleştirildikten sonra bunlardan özel sektöründe yararlanması söz konusu
olmaktadır. Sosyal amaçlara yönelik kamu harcamaları reel harcamalar şeklinde olduğu gibi,
transfer harcamaları şeklinde de olabilir. Örneğin, eğitim ve sağlık harcamaları, reel harcamalar
olduğu halde düşük gelirlilerin satın alma gücünü arttırmak için yapılan yardımlar transfer harcamalarını teşkil etmektedir. Aslında, her iki grup kamu harcamalarının amacı da sosyal
nitelikte olduğu için, bu harcamalara, sosyal nitelikteki harcamalar denilmektedir. Nihayet,
iktisadi ve sosyal politikanın bir aracı olarak yararlanılan iktisadi sübvansiyonlar, kamu
fonlarından finanse edilen negatif vergiler vardır. Bunlar kamu kesimi üretici birimlerine
yapıldığı gibi, özel kesim üretici birimlerine de yapılabilir. Ayrıca, sübvansiyonlar üreticiye ya
da tüketiciye yapılır. Geleneksel olarak fiyat politikası ve anti enflasyonist politikaların aracı
Bu konuda daha geniş etki ve amaç türleri için bkz: Oktar, S.Ateş, Vergi Hukuku, Genişletilmiş ve
Güncelleştirilmiş 3.Baskı, Türkmen Kitapevi, İstanbul 2008, s.15.
12
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olarak kullanılan sübvansiyonların çok yönlü etkileri olmaktadır. Sübvansiyonlar kime verilirse
verilsin, sübvansiyon verilen kişi veya işletme açısından ek bir gelir teşkil etmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarda görüldüğü gibi, kamu harcamalarının mahiyetine göre etkileri çok
farklı olabilmektedir. Ancak, kamu harcamalarının üretim üzerindeki etkilerini üçe ayırmak
suretiyle incelemek mümkündür:
1)
Kamu harcamalarının, istihdam, tasarruf ve yatırım hacmi üzerine direkt olarak
etkisi vardır.
2)
Kamu harcamaları, bazen teşvik edici bazen de önleyici tesirler meydana
getirmektedir.
3)
Kamu harcamaları, ekonomik kaynakların çeşitli kamu kuruluşları arasında
değişik biçimlerde kullanılmasını sağlamaktadır.13

6.2. Kamu Harcamalarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri
Bir ekonomide, üretim sonunda meydana gelmiş olan iktisadi değerlerin, üretime
katılmış olan üretim faktörleri tarafından bölüşülmesine fonksiyonel gelir dağılımı,
denilmektedir. Kamu harcamalarının da, bu gelir dağılımı üzerinde önemli etkileri
bulunmaktadır. Bu etkiler, esas itibarıyla gelirin yeniden dağılımı mekanizması yoluyla
meydana gelmektedir. İşte, fonksiyonel gelir dağılımı sonucunda faktör sahiplerinin eline geçen
gelirlerin bir kısmı vergiler şeklinde, kamu geliri olarak alınmakta dolayısıyla faktör gelirleri
azalmış olmaktadır. Buna karşılık, transfer harcamaları ise fonksiyonel gelir bölüşümü sonunda
faktör sahihlerinin oluşan gelirlerinin bir miktar artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, gerçek
(reel) kamu harcamaları da, bazı şartlar altında, bir kısım sosyal grupların gelirlerini olumlu
yönde etkilemektedir. Bazı kamu harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkileri ise olumsuz
yönde olmaktadır. Örneğin, devletin borçlanma karşılığı ödediği faizler gibi. Böylece, kamu
gelirleri ve harcamaları yoluyla, fonksiyonel gelir dağılımında meydana gelen değişikliğe
gelirin yeniden dağılımı (redistribution) adı verilmektedir.
Oktar’a göre: ‘’İktisadi olaylar doğal düzenin bir parçası olup, kendi kuralları içinde
işlediğinden; herhangi bir müdahale düzenin kusursuz uyumunu bozacaktır.’’14
Devlet ekonomide üretim sonunda ortaya çıkan fonksiyonel gelir dağılımını daha adil
hale getirmeye çalışır. Çünkü piyasada üretim süreci sonunda meydana gelen gelir dağılımı,
üretime katılan üretim faktörleri arasında, adil bir şekilde gerçekleşmeyebilmektedir. Diğer bir
ifadeyle, piyasanın işleyişi bu tür olumsuzlukların meydana gelmesine neden olabilmektedir.
Bir kimsenin gelir seviyesi üzerinde, kamu gelir ve giderlerinin etkisini saptayabilmek
için o kimsenin, kamu harcamalarından sağladığı fayda ile ödediği vergilerin bilinmesi
gerekir.15 Hatta ödenmiş olan vergilerin başkalarına yansıtılıp yansıtılmamış olmasına da dikkat
13
14

Eker Aytaç, Tügen Kamil, age, s.102.
Oktar, S.Ateş, Vergi Hukuku, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 3.Baskı, Türkmen Kitapevi, İstanbul

2008, s.15.
15

Nadaroğlu, Halil, Kamu Maliyesi Teorisi, 5.Baskı, İstanbul 1983, s.188-189.

60

etmek icap, eder. Eğer, bir kimsenin kamu harcamalarından sağladığı fayda ile nihai olarak
yüklendiği vergi yükü arasında bir eşitlik söz konusu ise, gelirin yeniden dağılımının sonucu, o
kimse bakımından sıfır olacaktır. Yani gelirin yeniden dağılımının somut neticesini tespit
ederken, devlete verilenle, devletten alınanın mukayese edilmesi gerekmektedir. Toplumu
meydana getiren kişiler açısından bu mukayesenin sonucu bazı kimseler için müspet, bazıları
için ise menfi olabilir. Ancak, hemen ifade etmek gerekir ki, bu gibi mukayeseleri kantitatif
yöntemlerle tespit etmek mümkün değildir. Çünkü bir kimsenin kamu harcamalarından
sağladığı faydayı ve kamu gelirlerinden dolayı uğradığı kaybı tam olarak hesaplamaya imkân
bulunmamaktadır. Her ne kadar, transfer harcamalarının kimlere ödendiğini, dolaysız
(vasıtasız) vergileri kimlerin ödediğini tespit etmek mümkün ise de, bunların dışında devlete
verilenle, devletten almanın hesaplanması mümkün olmamaktadır.

6.3. Kamu Harcamalarının Fiyatlar Genel Seviyesi Üzerindeki Etkileri
Kamu gelirleri (vergi, resim, harç, borçlanma vs.) yoluyla, özel kesimin satın alma gücü
azaltılmakta, dolayısıyla özel kesimde üretilen mal ve hizmetlere, olan talep düşmektedir.
Böylece, talepte meydana gelen bu düşüşün fiyatlar genel seviyesi üzerinde de, aynı yönde bir
etkisi söz konusu olacaktır. Fakat kamu gelirleri yoluyla elde edilen fonların, kamu
hizmetlerinin görülmesi amacıyla, kamu harcamaları şeklinde tekrar ekonomiye iade edilmesi,
fiyatlar genel düzeyini müspet yönde etkileyecektir. Görüldüğü gibi, vergiler, borçlar ve
harcamaların toplumu oluşturan kişilerin satın alma gücü üzerinde çeşitli yönlerde etkisi
olacaktır. Bu durum, bazı mallara karşı olan talebin artmasına, diğer bazı mallara karşı olan
talebin ise azalmasına neden olmaktadır. Böylece, nisbi fiyatlarda da bazı değişiklikler
meydana gelmektedir.
Kamu harcamalarının devamlı bir şekilde artması dolayısıyla bir bakıma, devletin
piyasadan daha fazla miktarda mal ve hizmet talep etmesi anlaşılmaktadır. Böyle bir davranış
ekonomideki toplam talep düzeyini yükseltecektir. Eğer toplam arz, toplam talepte meydana
gelen bu artışı karşılayamazsa, o zaman fiyatlar genel seviyesi yükselmeye başlayacaktır. İşte
fiyat umumi seviyesinde meydana gelen bu birikmiş artışlara enflasyon denilmektedir.
Bilindiği gibi üç tip enflasyon söz konusudur. Bunlardan birincisi, talep yapısı ile üretim
yapısının birbirine uymaması nedeniyle ortaya çıkan yapısal enflasyon, daha çok az gelişmiş
veya gelişme yolunda olan ülkelerde görülmektedir. İkincisi, işçilerin verim artışının üzerinde,
bir ücret artışı talep etmesi veya ithal edilen malların (hammadde, yan mamul vs.) fiyatlarının
yükselmesi sonucu meydana gelen maliyet enflasyonu; üçüncüsü ise, ekonominin tam istihdam
düzeyinde bulunduğu, bir dönemde, toplam talepte meydana gelen artış nedeniyle görülen talep
enflasyonudur.
Kamu harcamaları yoluyla, ancak toplam talepte meydana gelen birikmiş artışları
önlemek mümkün olmaktadır. Şöyle ki, bu durumu gerçekleştirmek için kamu harcamalarını
azaltmak suretiyle efektif talebi kısmak gerekir.16 Ancak; bu yöntemin de her zaman başarılı
olduğu sanılmamalıdır. Toplam talebin, toplam arz seviyesine indirilmesi ancak özel kesimden
16

Nadaroğlu, Halil, age, 5.Baskı, İstanbul 1983, s.189-190.
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kamu kesimine kaynak akışının hızlandırılması ve kamu harcamalarının azaltılması yoluyla
gerçekleştirilebilir. Bu yöntem daha ziyade kısa dönem toplam arz, toplam talep dengesinin
sağlanmasında kullanılmaktadır. Çünkü kısa dönemde toplam arzı artırmak suretiyle toplam
talebe erişmek, toplam talebi azaltmak suretiyle denge sağlamaktan daha zor olmaktadır.

6.4. Kamu Harcamalarının İstihdam Üzerine Etkisi
Üretim faktörlerinin üretimde kullanılmasına istihdam denilmektedir. Ancak dar
manada istihdam denildiği zaman, üretim faktörlerinden sadece emeğin üretimde kullanılması
anlaşılmaktadır.
Bilindiği gibi, gelişmekte olan ülkelerde ve ülkemizde en geniş istihdam alanı kamu
sektörüdür. Bu konuda yaptığımız araştırmada ülkemizdeki istihdamın, büyük ölçüde kamu
tarafından sağlandığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede bugün dahi Türkiye’de en büyük işveren
hala devlettir.17
Devletin asıl amaçlarından birisi de, ekonomide tam istihdamı sağlamaktır. Bu ifade bir
ekonomideki bütün üretim faktörlerinin üretime katılmasını belirtmektedir. Ancak, tam
istihdam denildiğinde genellikle, cari ücret seviyesinden çalışmak isteyen herkesin, iş
bulabilmesi akla gelmektedir. Eğer, aksi durum söz konusu olursa, o zaman ekonomide eksik
istihdam var demektir. İşte, bu gibi hallerde kamu harcamalarını çoğaltmak suretiyle, efektif
talebi yükseltmek ve dolayısıyla istihdam düzeyini arttırmak, mümkün olmaktadır. Bilhassa
ekonominin üretim kapasitesini yükselten kamu harcamalarında olan, yatırım harcamalarının
arttırılması daha fazla üretim faktörü kullanılmasını sağlar. Şayet, kamu yatırımlarında tercih
edilen teknoloji, emek-yoğun bir teknoloji ise, o zaman daha fazla sayıda iş gücü istihdam
edilecektir. Böylece, ekonomide tam istihdama doğru yaklaşılmış olacaktır. Ancak, az gelişmiş
ülkelerde kişi başına düşen gelir düşük düzeyde olduğu için, tasarruf noksanlığı ve dolayısıyla
yatırım yetersizliği söz konusudur. İşte, bu gibi ülkelerde, devlet özel kesimin yatırımlarını da
arttırmak için çeşitli teşvikler (yatırım indirimi, hızlandırılmış yıpranma payı gümrük, vergi ve
resimleri muafiyetleri vs. gibi) uygulamaktadır. Aynı zamanda, devletin cebri tasarruflar
yoluyla toplam tasarrufları arttırmak suretiyle, ekonominin üretim kapasitesini arttıracak
yatırımları gerçekleştirmeye çalışması gerekir.18

"Ünsal Şamil, Türkiye’de gelir dağılımı ve İstihdam ", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal
Yapı Sosyal Değişme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ağustos 1983.
18
Nadaroğlu, Halil, Kamu Maliyesi Teorisi, 5.Baskı, İstanbul 1983, s.116.
17

62

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Devlet ve diğer kamu kuruluşları elde etmiş oldukları gelirleri, kamusal ihtiyaçları
karşılamak üzere, ekonomik faaliyetlere katılarak harcamaktadır. İşte devletin yapmış olduğu
bu harcamalar ekonominin tümü üzerinde bazı etkilere sahiptir. Bu etkileri yukarıda saydığımız
ve aşağıda yeniden belirttiğimiz beş başlık altında inceledik. Bunlar:
Kamu harcamalarının ekonomide üretilen mal ve hizmet miktar üzerindeki
etkileri,
Kamu harcamalarının gelir dağılımı veya gelirin yeniden dağılımı üzerindeki
etkileri,
Kamu harcamalarının fiyatlar genel seviyesi üzerindeki etkileri,
Kamu harcamalarının istihdam üzerindeki etkileridir.
Sonuç olarak gördük ki devletler harcamaları ile sadece elde ettiği geliri ekonomik
faaliyetlere katmamakta, aslında bu harcamalar ile ekonomik işleyişi, sosyal yapıyı her yönü
ile etkilemektedir.
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7. KAMU HARCAMALARININ KAYNAK VE GELİR DAĞILIMINA
ETKİSİ BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI VE İNCELENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bir önceki dersimizde öğrendiğimiz kamu harcamalarının etkilerinden olan ve
toplumsal hayatı en çok etkileyen sonucun, toplumdaki sosyal sınıflar (gelir guruplarını)
arasında gelir ve kaynak dağılımını nasıl etkilediği hususunda bu dersimizde daha
derinlemesine bir inceleme yapacağız.Yapacağımız bu incelemede, T.C Anayasa’sının temel
ilkelerinden olan “sosyal devlet” ilkesi ve diğer yasalarımızda yer alan devletin yurttaşlarına
karşı zorunlulukları çerçevesinde bir değerlendirme yapacağız.
Ayrıca gelir ve kaynak dağılımının nasıl gerçekleştirileceği konusunda temel üç teoriyi
öğreneceğiz. Bu üç teori:
Asgari masraf teorisi, ihtiyari mübadele teorisi ve azami sosyal fayda teorileridir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Transfer harcamalarının etkisi hangi koşullarda daha yüksektir ?
2-Dış borçlanma ne tür bir harcamadır ?
3-Ekonomisi dışa bağımlı ülkelerde transfer harcamaları ne ölçüde faydalıdır ?
4-Transfer harcamalarının gelir dağılımı üzerine nasıl bir etkisi vardır ?
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Yeniden Kaynakların Sektörel Ve Gelirin Gruplarına Göre Dağılımı.
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Giriş
Bir ekonomide devlet ekonomik faaliyetlerin büyük bir kısmını yürüttüğü için, yapılan
kamu yatırım harcamalarından kısa ve uzun dönemde bazı düzenleyici, uyarıcı, yol gösterici
ekonomik hedeflere erişimi kolaylaştırıcı fonksiyonlara sahip olmaları beklenir ve bu
beklentiler gerçekleştirilmeye çalışılır. Modern devletler bu beklentileri geçekleştirdikleri
sürece başarılı olabilmektedir.
Kamu harcamalarından beklenen önemli fonksiyonlardan birisi de, söz konusu
harcamaların düzenleyici bir sonuç sağlamasıdır. Yani var olan kaynakların belli sosyal
sınıfların, sektörlerin, elinde olmasını önlemektir. Bu durum daha çok ihtiyaç duyulan hizmetler
için yatırımlara ve ekonomik kaynakların bu yönde tahsisine yardımcı olur. Bu fonksiyon bir
bakıma kaynak yaratmak ve var olan kaynakları yeniden dağıtmak anlamına gelir.
Bundan başka kamu yatırım harcamalarından beklenen bir başka fonksiyon ise var olan
veya yaratılacak olan gelirin dağıtılması fonksiyonudur. Kamu harcamaları ile işte bu gelir
dağılımını veya gelirin yeniden dağılımını düzenlemektedir.
Böylece bazı kamu yatırım harcamalarının kaynak ve gelir dağılımına etkisi tartışılmaz
ve ekonomi için gerekli olmaktadır.
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7. KAMU YATIRIM HARCAMALARININ KAYNAK VE GELİR
DAĞILIMINA ETKİSİ BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI VE
İNCELENMESİ
Kamu harcamaları ile ülke ekonomisindeki var olan kaynak ve gelir dağılımının
etkilenmesi amaçlanırsa bu harcamalar ile kaynakların ve gelirlerin toplum katmanları arasında
bir yeniden dağılımından söz edilebilir. Konu kaynak ve gelirin yeniden dağılımın
düzenlenmesi olunca, kamu harcamalarını iki temel başlık altında toplayabiliriz bunlardan ilki:

7.1. Gelir Yaratıcı Kamu Harcamaları (Gerçek, Reel Harcamalar)
Bu şekilde gelir ve kaynak dağılımı sağlayan harcamaları ile devlet özel kişi ve
kurumlardan doğrudan üretim faktörleri satın almaktadır. Alınana bu üretim faktörleri, devletin
kamu harcamaları ile gerçekleştireceği veya gerçekleşmiş ve devam eden yatırımları tarafından
mal ve hizmet üretiminde kullanılan alımlardır. Başlıca aşağıdaki alımlardan oluşur.


Bu tür harcamalar, üretim faktörü satın almak için yapılan devlet harcamalarıdır.



Hazır mal ve hizmet satın alır.



Mamul ve yarı mamul maddeler satın alır.


Kiralama yapmak suretiyle belli toplum kesimlerine kira ödeyerek harcama
yapar. Görüldüğü gibi devlet bu harcamalarla beli toplum kesimlerine kaynak transferi yapar.
Kendisine transfer yapılan özel ve tüzel kişiler ise yeni kaynaklara kavuşmuş olacaklardır.
İşte bu takdirde özel üretimin ürettiği mal ve hizmetlerin bileşimi değişecektir. Burada

Eksik istihdam ve tam istihdam durumlarına göre üretim faktörlerinin yeniden
dağıtılması söz konusudur. Yani var olan tüm üretim faktörleri kamu ve özel kesim tarafından
kullanılıyorken devlet daha fazla üretim faktörü talep ederse ve satın alırsa; özel kesim
üretiminde bir azalma olabilecek ve üretim azlığı ortaya çıkabilecektir.

Bir de devletin özel sektörden mamul mal yerine yarı mamul mal ve ara malı
alması durumunda özel ekonominin kullandığı üretim faktörleri azalmayacak; ancak ürettiği
mal ve hizmetlerden daha ziyade devlet tarafından talep edilen mal ve hizmetlere yöneldiği
görülecektir. Bir bakıma özel ekonominin ürettiği mal ve hizmetlerin bileşimi değişebilecektir.

Bir kısım kamu harcamaları ile öyle sonuçlar ortaya çıkmaktadır ki bunların
devlet tarafından yapılması sayesinde diğer üretim faktörleri iş bulabilmekte ve
çalışabilmektedir. Devletin üretime katılmamış atıl duran üretim faktörlerini kullanması özel
ekonominin üretim faktörü talebini artırmaktadır. Yani devletin kullanılmayan üretim
faktörlerini üretime sokması, yeni gelirler yaratmakta bu gelirlerin harcanması da özel ekonomi
tarafından üretilen mal ve hizmetlere olan talebi artırmaktadır. Böylece özel ekonomide
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yatırımlar uyarılmakta dolayısıyla üretim miktarı da artmaktadır. Şüphesiz ki bu artış
yatırımcıların geleceğe dönük kar beklentilerinin olmasına bağlıdır.

7.2. Transfer (Yaratılan Gelirleri
Dağıtılmasını Sağlayan) Harcamaları

Çeşitli

Sosyal

Kesimlere

Transfer harcamalarında devletin, üretim faktörü satın alınması söz konu değildir.
Emekli, dul ve yetim aylıkları, faiz ödemeleri gibi harcamalar söz konusudur. Devletler bu tür
harcamalarıyla doğrudan ve dolaylı olarak üretim faktörü talep etmediği için, üretim faaliyetine
doğrudan katılmamaktadır. Bu tür harcamalar da gelir dağılımını etkilediği için bu yeniden gelir
dağılımı sonucu kaynak dağılımı da etkilenmektedir.
Bu tür transfer harcamalarının çeşitleri şunlardır.
1.
İşsizlere, yaşlılara, kimsesiz dul ve yetimlere yapılan yardımlar (bunlar
karşılıksız olarak verilir).
2.
yardımları.

Özel hastane, özel okul yapımı gibi işlerin tamamlanmasında, verilen devlet

3.
tedbirleri)

İktisadi amaçla yapılan yardımlar. (Vergi muafiyeti ve istisnaları, teşvik

Kamu borçlarının faiz ve anapara ödemeleri için yapılan kamu harcamaları.
4.
Kamu borçlarının faizlerinin ve anaparalarının ödenmesi için yapılan kamu
harcamaları da transfer harcamalarının bir başka grubunu oluşturur. Devletler bu harcamaları
ile harcamanın yapıldığı dönemde bir üretim faktörü talep etmemektedir. Burada belirtilmesi
gereken önemli konu dış borç faiz ve anapara ödemelerinde bir transfer harcaması söz konusu
değildir. Zira milli hasılanın bir kısmının yurt dışına aktarılması söz konusudur. Sonuç olarak
denilebilir ki, transfer harcamaları her zaman düşük gelirli gurupların gelirlerini artıran bir
harcama grubu değildir. Aksine yüksek gelir guruplarının gelirlerini ( borç faizleri gibi) artıran
transfer harcamaları da söz konusudur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Devletler yapmış oldukları harcamalar ile ülke ekonomisinde üretime katkıda bulunan
emek, sermaye ve doğa gibi unsurlar arasındaki dağılımı yıllar ve sektörler itibarı ile yeniden
dağıtabilmektedir. Başka bir anlatım ile kamu harcamaları ile bazı sektörlere öncelik
verilebilmekte, bazıları ise daha az önemli görülmektedir.
Aynı şekilde devlet harcamaları, sosyal sınıflar arasındaki gelir dağılımını ve de gelirin
yeniden dağılımını değiştirebilir. Bundan amaç toplumdaki gelir farkı uçurumunu azaltmak
suretiyle çok gelir elde eden gruplar aleyhine az gelir elde eden gruplara gelir transferi
yapabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1.

Devlet yapmış olduğu yatırımlarlar sadece mal ve hizmet mi üretir?

2.
Devlet yapmış olduğu yatırımlarla mal ve hizmet üretimi yanında kaynak ve
gelir dağılımı dengelerini de düzenlemekte midir?
3.

Çeşitli sosyal kesimlere gelir yaratıcı kamu harcamaları nelerdir?

4.

Çeşitli sosyal kesimlere kaynak aktaran kamu harcamaları nelerdir?

5.
Kamu yapmakta olduğu ekonomik faaliyetler ile gelir ve kaynak dağılımını
etkileyerek genel ekonomide yol gösterici bir role sahip midir?
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8. KAMU HARCAMALARININ İKTİSADİ GELİŞMEYE ETKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Burada öğreneceğimiz en önemli husus, kamu harcamalarının iktisadi gelişmeye
etkilerini ne olabileceği ve nasıl gerçekleştiğidir. Yani kamu harcamaları devlet, sermaye
birikiminin azalmasına mı? Yoksa çoğalmasına mı? Neden olmaktadır.
Söz konusu iktisadi gelişme olunca bu amaçla yapılan devlet harcamalarını iki başlık
altında sınıflandırabiliriz. Bunlardan ilki yatırım harcamaları olup mal ve hizmet üretimine
yöneliktir. Bununla planlanan ekonomik hedefler sermaye birikimi artırılarak ulaşılır. İkincisi
ise cari harcamalar olarak adlandırılan verimliliği ve sermaye birikimini doğrudan artırmayan
tüketim harcamalarıdır.
Günümüzde verimlilik tartışılan bir kavram olmakla birlikte hangi yatırımın verimli
hangilerinin verimsiz olduğu ülkelerin gelir ve sosyal gelişmişlik düzeyleri ile ilgilidir.
Görüldüğü gibi kamu yatırımları ekonomik gelişmeyi etkilemekte olup, bugün bazı ekonomiler
var olan kaynaklarla refah içine yaşamayı tercih ederlerken, bazıları refahtan vazgeçip, önceliği
kalkınmaya vermektedirler.
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Anahtar Kavramlar


Kamu Harcamalarının İktisadi Gelişmeye Etkisi



Yatırım ( Üretim) Harcamaları, Tüketim ( Cari) Harcamalar



Yatırım ve Cari Harcamaların Dolaylı ve Dolaysız Etkileri.
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Giriş
Kamu harcamalarının iktisadi gelişmeye etkilerinin incelenmesinden amaç: Toplam
sermaye birikimine ne yönde (azaltıp çoğalttığı) ve bu sermaye birikiminin ne derecede
etkilediğinin saptanması bu ünitenin temel konusudur.
Temel amaç kamu harcamalarının iktisadi gelişmeye etkilerinin bilinmesi olunca kamu
harcamalarını cari, yatırım harcamaları olarak sınıflandırabiliriz.
Cari kelimesi ekonominin bütünü düşünüldüğünde verimliliği doğrudan doğruya
artırmaya yaramayan tüketim harcamaları anlaşılmalıdır.
Yatırım harcamalarındaki yatırım kavramı ise verimliliği doğrudan doğruya artırmaya
yarayan kamu yatırım harcamaları anlaşılmalıdır.
Verimlilik tartışmaları ise burada ikili kavram olup, tarihsel olarak üç aşamadan
geçmiştir. Bu üç aşama ülke ve dünya ekonomisindeki değişen koşullar karşısında evrimleşerek
bugünkü sonuca ulaşılmıştır.
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8.1. Kamu Harcamalarının İktisadi Gelişmeye Etkileri Bakımından
İncelenmesi
Burada harcamaların iktisadi gelişmeye doğrudan ve dolaylı sağladıkları etkiler söz
konusudur. Bu konunun incelenmesinde biz bu etkileri ele alacağız. Bu etkilerden en önemlisi
Kamu harcamalarıyla “Sermaye Birikiminin” ne yönde ve ne derecede etkilediğinin tespit
edilmesi esastır.
Bu amaçla kamu harcamaları en genel anlamda;
Cari harcamalar (güncel tüketim harcamaları ) ve yatırım harcamaları olarak ikiye
ayrılır. Bunlardan güncel tüketim harcamalarının en belirgin özelliği verimliliği doğrudan
artırmayan harcamalar olmasıdır.
Yatırım harcamalarının en önemli özelliği ise, ekonomik verimliliği olan ve hali hazırda
ve gelecekte verimlilik artmasına yol açan harcamalar olmasıdır.
Ancak verimlilik ölçütü üzerinde çok tartışma yapılan bir konudur. Bu konuda
verimlilik kriteri tartışmalarının üç aşamada geliştiğini söyleyebiliriz.
a)

Birinci Aşamada Verimlilik:

Eskiden yalnızca kendi kendini ödeyebilen, yani sağladıkları gelirler ile evvelce
yapılmış yatırılmış olan harcamaları ödeyen faaliyetler için yapılan kamu harcamalarına verimli
harcamalar denilmiş. Bunların ekonomik kalkınmaya dolaylı etkileri dikkate alınmamıştır.
b)

İkinci Aşamada Verimlilik Daha Sonraları:



Kamu harcamalarının kamu gelirlerinde meydana getirdiği direk artışlardan



Dolaylı olarak sağladığı artışlarda hesaba katılmaya başlanılmıştır. Örneğin



Yol inşasında yapılan harcama= Yolu kullananlardan alınan ücret ve

başka,


Otomobil ve benzin kullanılmasının da artışı sonucunda; Kamu gelirlerinin
yükselmesi dolaylı olarak sağlanmış olacaktır. Bu ikinci aşama verimlilik tartışmaları: İşte bu
tür kamu gelirlerinin artışlarının da dikkate alınması ve hesaplanmasıdır.
c)

Üçüncü aşama ve Verimlilik:

Günümüz verimlilik anlayışı: Ekonominin bütünü dikkate alındığı zaman, genel üretim
kapasitesini yükseltmeye yarayan her tür harcamayı verimli harcamalar olarak kabul eden
anlayıştır. Çünkü bu tür harcamalar üretim faktörleri miktarında bir artış yapmadıkları halde,
onların kalitesini ve etkinliğini değiştirmek suretiyle üretim artışlarına neden olmaktadır.
Nitekim sağlık ve eğitim hizmetleri insanların kalitesini yükselterek yani bilgi, iş becerisi ve
zihniyet değişikliği gibi gelişmelere neden olmaktadır. Bilindiği gibi sermaye stoku
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denildiğinde maddi sermaye stoku yanında beşeri sermaye denilen insan birikimi de dikkate
alınmaktadır. Verimlilik anlayışında meydana gelen bu anlayış farklılaşması günümüz
verimlilik tartışmalarının iki önemli boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Bunlar:

Genel üretim kapasitesinin yükselmesine yarayan her tür yatırım harcamasının
verimli olduğu düşünülen bir verimlilik tanımıdır.
Üretim faktörlerinin miktarında bir artışa neden olmadıkları halde, ekonomi içinde
kamu faaliyetinin nispi önemini tayini ve ekonomi içinde kamu kesiminin büyüklüğünün
ölçülmesidir. Yani kamu faaliyetlerinin nispi (oransal) öneminin tespit usullerini değişik
yollarla bu anlayış sayesinde yapabiliyoruz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamu harcamalarının iktisadi gelişmeye doğrudan veya dolaylı katkılarının olduğu
tartışılmaz bir gerçektir.
Devletler yapmış oldukları harcamalar ekonomik gelişme açsından iki türlü katkıda
bulunmaktadırlar. Bunlardan ilki var olan sermaye stoklarına yapılan katkıdır. Bu hem parasal
büyüklükleri hem de insan potansiyeli diyebileceğimiz beşeri sermayeyi kapsar. İkincisi ise
güncel tüketim harcamaları denilen, cari harcamalardır. Bu harcamaların sermaye birikimine
doğrudan bir katkıları yoktur. Biraz da iktisadi anlamda verimsiz harcamalardır.
Söz konusu verimlilik olunca, önceden ve şimdiki zamanda tartışılan verimlilik
kavramları üzerinde durmamız gerekecektir. Metin içinde açıklandığı gibi günümüzde
verimlilik anlayışında da değişiklikler olmuştur.
Bugün verimlilik denildiği zaman, “Genel üretim kapasitesini artırmaya yönelik her tür
yatırım harcamasının verimli harcama olduğu” tanımı üzerinde bir görüş birliği söz konusudur.
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Bölüm Soruları
1)
nelerdir?

Kamu harcamalarının iktisadi gelişmeye etkilerinin incelenmesinin amaçları

2)
Kamu harcamalarının iktisadi gelişmeye etkileri göz önüne alındığında nasıl
sınıflandırabiliriz?
3)

Cari harcamanın kelime anlamı nedir?

4)

Verimlilik kavramı nedir?

5)
Verimlilik kavramı tarihsel olarak kaç aşamada bugünkü manasında
kullanılmaktadır?
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9. BİR EKONOMİDE KAMU FALİYETLERİNİN NİSBİ ÖNEMİNİN
TAYİNİNDE KULLANILAN ÖLÇÜLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bir ekonomide kamu kesimim büyüklüğünün ölçülmesini, oransal öneminin tespiti
yollarını öğreneceğiz.
Kamu kesimi harcamalarının yıldan yıla özel kesim harcamaları ile karşılaştırılarak
kamu kesiminin harcamalarının seviyesinin saptanması nisbi önemin saptanmasında birinci
yoldur.
İkinci yol: Kamu kesimi faaliyetlerinde kullanılan üretim faktörlerine göre girdi (İn put)
miktarlarına göre nisbi önemin tespiti.
Üçüncü yöntem: kamu sektörü tarafından yaratılan katma değerler toplamının milli
gelire oranına göre nisbi önemin tespiti.
Dördüncü yöntem ise: Kamu harcamalarının gelir ve kaynak dağılımı üzerindeki
etkilerinin tartışılmasına göre nisbi önemin tespiti yöntemleridir.
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Anahtar Kavramlar


Kamu Faaliyetlerinin Nisbi Öneminin Tayininde Kullanılan Ölçüler



Asgari Masraf Teorisi



İhtiyari Mübadele Teorisi ve En Yüksek Sosyal Fayda Teorisi
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Giriş
Bir ekonomide faaliyetler kamu ve özel sektör tarafından yürütülür. Bunun yanında her
ülke ekonomisinde kamu ve özel sektörün genel ekonomi içindeki önemleri farklı olmaktadır.
Yani bu iki sektörün nispi önemlilikleri vardır. Bu ünitede kamu ve özel sektörlerin ekonomi
içinde birbirlerine oransal büyüklükleri nasıl hesaplanır ve bu oransal büyüklüklere bakarak,
kamu ve özel ekonominin önemini ne şekilde anlamamız gerekir konuları incelenecektir. Kamu
sektörünün genel ekonomi içindeki nispi öneminin tespitinde kullanılan yöntemleri ve bu
konuda son geliştirilmiş teoriler bu dersimizin konuları arasındadır.
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9. BİR EKONOMİDE KAMU FAAALİYETLERİNİN NİSBİ ÖNEMİNİN
TAYİNİ
Ekonomi içinde kamu kesiminin büyüklüğünün ölçülmesi, yani kamu faaliyetinin nispi
(oransal) öneminin tespit usulleri değişik yollarla yapılabilmektedir. Bu yöntemde esas alınan
oran kamu sektörünün ürettiği iktisadi değerlerin milli gelire oranları dikkate alınır. Bu yollar
genellikle beş başlık altında toplanmıştır. Dersimizin bu bölümünde bu beş oransal tespit
usullerini ve nispi önemin hesaplanmasını ele alacağız. Kamu harcamalarının tüm ekonomik
faaliyetler içindeki nispi öneminin tayininde kullanılan ilk ölçü kamu harcamalarının seviyesine
bakarak tayin yöntemidir.

9.1. Kamu Harcamaların Seviyesine Göre:
Kamu harcamalarının mutlak ve nispi olarak nüfus ve milli gelire göre artması o
ekonomide sosyal hasılanın gittikçe daha büyük bir kısmının devlet tarafından meydana
getirildiği şeklinde yorumlanmaktadır. Başka bir anlatım ile devlet faaliyetleri giderek artarken
özel sektör faaliyetleri giderek azalacaktır. Buna karşılık kamu sektörünün nispi önemi gittikçe
büyüyecektir.
Bu yol ileride sosyalist ekonomiye geçilecektir demektir. Wagner’in kamu harcamaları
artış kanunu bu durumu vurgulayan bir iddiasıdır. Gerçekten bu gün dünyamızda böyle bir artış
söz konusudur. Yani devletlerin ürettiği mal ve hizmetlere talep özel kesimin ürettiği mal ve
hizmetlere talepten fazladır.
Ancak kamu harcamalarının milli gelir içindeki artışı, kamu hizmetinin de aynı oranda
artması anlamına gelmez. Şöyle ki kamu harcamalarının bir kısmı daha önceki ünitelerde
gördüğümüz gibi transfer harcamalarıdır. Transfer harcamalarında ki artış, kamu harcamalarınıkamunun ürettiği mal ve hizmetleri- artırmaz. Bunlar üretim faktörü satın alan harcamalar
değildir. Aralarında bir oransal ilişki yoktur.
P.E. Taylor, devletin ekonomi içindeki artan önemini vurgulamış ve bunun her yıl daha
da arttığına işaret etmiştir. Taylor gibi Wagner ve Dalton da kamu hizmetlerinin hem
kapsamının hem de kalitesinin günden güne geliştiğini kabul etmektedirler. Bu devleti ürettiği
mal ve hizmetlerin talebinin, özel sektörün mal ve hizmet talebinden daha hızlı arttığı anlamına
gelir. Ancak kabul etmek gerekir ki kamu harcamalarının milli gelir içindeki payının gittikçe
artması:
 .Ne kamu kesiminin üretiminin özel kesim üretimine nazaran nispi olarak aynı
oranda bir artış gösterdiğine,
 Ne de toplumu oluşturan kişilerin ihtiyaçlarının daha büyük bir kısmının gittikçe özel
kesim faaliyetlerinin daralmasına neden olmak suretiyle kamu kesimi tarafından karşılandığına
hükmedilemez.
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Kısaca söylemek gerekirse toplam kamu harcamalarının gayri safi milli hasılaya
oranından hareket ederek yapılacak bir karşılaştırmada, özel kesimin üretim faaliyetleri kamu
kesiminin üretin faaliyetlerinden daha az göstermiş oluruz. Yukarıda da değinildiği gibi kamu
harcamalarının bir kısmı transfer harcamalarıdır. Bundan dolayı söyleyemeyiz.

9.2. Kamu Kesimi (Faaliyetlerinde) Kullanılan Üretim Faktörlerine
Girdi (İnput) Göre:
Kamu kesiminde kullanılan üretim faktörlerinin artması ile ekonomide kamu
sektörünün yükseldiği de söylenemez. Bu yöntemle bir ekonomide devletin kaynak dağılımına
müdahalesi hususu araştırılacaksa o zaman transfer harcamaları çıkarıldıktan sonra kalan kamu
harcamaları (cari ve yatırım) harcamaları GSMH ile karşılaştırılmalı ve oranlanmalıdır. Burada
dikkat edilmesi gereken husus her iki sektörde de eşit girdilere rağmen eşit olayın çıktıların söz
konusu olabilmesidir. Kamu sektöründe çıktı artışı verimliliğin artmış olduğundan yani belli
mal ve hizmetlerde eskiye oranla daha az girdiye ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.
Ayrıca girdilerin hangi mal ve hizmetlere iyi bilmek ve doğru tespit etmek gerekir.
Bireylerin yapmadıkları veya yapamadıkları ulusal savunma, iç güvenlik, eğitim, ulaştırma,
haberleşme, vb. hizmetlere gidiyorsa, bunların özel sektöre yararları açıktır. Bu durumsa kamu
ekonomisinin nispi payının olağanüstü bir şekilde arttığını ortaya koyulamaz.
Bu yöntem kamu harcamalarının ekonomideki oranını biraz daha gerçeğe yakın olarak
verebilir. Ancak kamu kesiminde verimlilik artışı da mal ve hizmet üretiminde artışa neden
olabilir. Bu durum özel kesimin mal ve hizmet üretiminde bir nispi azaldığı anlamına gelmez.
Hatta özel kesimde de mal ve hizmet artışı da söz konusu olabilir. Kamuda girdilerin artışı,
çoğu zaman özel kesiminde çıktılarının artmasına neden olmaktadır. Çünkü kamu
harcamalarının büyük bir kısmı yol, liman, enerji, bilimsel araştırma, sulama, milli savunma, iç
güvenlik, sağlık, eğitim, ulaşım, iletişim, vb. harcamalardır. Bu çeşit harcamalar ekonominin
genel verimliliğini yükselten, dolayısı ile özel sektörün verimliliğini de yükselten
harcamalardır. Özel kesimin faaliyet sahasını genişletir.
Tüm bu nedenlerle devletin ekonomik faaliyetlerini sebepsiz ve tesirsiz saymak
mümkün değildir.
Devletin eskiye göre daha çok üretim faktörü (girdi) kullanması ekonomi üzerindeki
devlet kontrolünün artmasına neden olmaktadır.

9.3. Kamu Kesimi Faaliyetlerinde Kullanılan Üretim Faktörlerine
Çıktılarına (Output) Göre
Ekonomide toplam üretim içinde kamu kesiminin veya devletin payının ne kadar olduğu
tespit edilmeye çalışılmaktadır. Kamu sektörünün ürettiği iktisadi değerlerin milli, gelire nispeti
dikkate alınmaktadır. Ancak bu usulde transfer ödemeleri hesaba katılmamaktadır, bertaraf
edilmektedir. Elbette bu usulün iki faydası yanında ikide zorluğu söz konusudur.
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Faydaları:
 Transfer harcamaları bertaraf edilmektedir.
 Birbirine oranlanan rakamlar pay ve payda aynı birimin parçaları olarak homojen bir
karakter arz etmektedir.
Zararları:
 Kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerim çoğu kez para ile değerlendirilmesi
imkânı yoktur. Devlet bazı mal ve hizmetleri parası olarak bazılarını da maliyetinin altında
sunmaktadır. Bu yüzden kamu mal ve hizmetlerinin gerçek değerimi bilmek ve bu değerleri
para ile değerlendirmek mümkün değildir.
 Kamu kesinde üretilen mal hizmetlerin değerleri hesaplanırken maliyet bedelleri ile
hesaba katılmaktadır. Hâlbuki bu tür mal ve hizmetlerin üretimlerinde özel sektörün de payı
vardır. Örneğin yol yapımında kullanılan bazı malların bir kısmını özel sektörden satın almış
ya da özel sektöre yol yaptırmış olabilir.
Bu yöntemin yukarıda saydığımız faydalarına; Kamu tarafından üretilen mal ve
hizmetlerin değerinin artması kamu kesiminin genel ekonomi içindeki öneminin arttığının her
zaman doğru olmadığını da eklemek, yani devletim üretim faktörleri dağıtımına büyük etkisi
olduğuna ve nihai malların üretiminde, çeşitli aşamalarda özel sektörün rolünün çok fazla
olabileceğini de unutmamak gerekir.

9.4. Kamu Sektörü Tarafından Yaratılan Katma Değerler Toplamının
Milli Gelire Oranına Göre:
Bir ekonomide kamu ve özel kesim payları ve bu hisselerin zaman içinde gösterdikleri
değişiklikleri, kamu kesiminin yarattığı katma değerler toplamının milli gelire oranı bulunmak
sureti ile gerçek sektör oranlarını bulmak mümkündür.
Bu yöntemde sorun transfer harcamaları bertaraf edilmektedir. Devletin yarattığı katma
değeri hesaplama kolaylığı yanında özel kesimin yarattığı katma değeri hesaplama zorluğudur.
Yani özel sektör katma değer toplamının tamamını özel sektöre atfetmek doğru değildir. Zira
özel sektörün gerçekleştirdiği üretim içinde faydalanılmış olan bedelsiz kamu hizmetleri de
vardır. (yol, polis vb. ) Bununla birlikte devlet ekonomik kişiliğinin yanı sıra siyasi bir kişiliğe
de sahiptir. Örneğin ekonomiyi siyasi bir kişilik olarak tanzim etmesi böyledir.
Tüm bu açıklamalardan devletin harcamalarının nispi olarak artışının gözlendiği
ülkelerde kamu sektörünün ekonominin bütün içerisinde gittikçe daha büyük bir yer işgal ettiği
söylenebilse de buradan da üretim faaliyetlerindeki nispi payın arttığı her zaman söylenemez.
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9.5. Kamu Harcamalarının Gelir Ve Kaynak Dağılımı Üzerindeki
Etkilerinin Tartışılmasına Göre
Devlet kamu harcamaları ile hem üretim faktörlerinin kamu ekonomisi ile özel ekonomi
arasında dağılışına hem de milli gelirin ekonomideki sektörler ve toplumu oluşturan sınıflar
arasında dağılışına tesir etmektedir. Burada şu soruyu sormak gerekir. O halde bir toplumda
optimum refah seviyesine erişebilmek için kamu harcamalarının seviyesi ne olmalıdır?
Soru tarihsel olarak üç teori ile cevaplanmaya çalışılmıştır. Bunlardan ilki

9.5.1. Asgari Masraf Teorisi
Kamu harcamalarını asgari seviyede tutmak ve artmalarına mani olmak fikri klasik
iktisat mensuplarına dayanmaktadır. Bugün de aynı görüşü çok kimsenin savunduğuna tanıklık
edebiliriz.
Adam Smith, devletin yaptığı bayındırlık işlerinin ekonomik kalkınmanın başlangıcında
gerekli görmüş ama diğer bazı klasik iktisatçılar “devletin görevinin ülkeyi dışa karşı korumak
ve içeride güvenliği sağlamak olduğunu daha fazla kamusal faaliyetin gereksiz olduğunu halkın
haksız bir şekilde vergilendirilmesine yol açacağını” savunmuşlardır.
Klasiklerde kamu harcamaları konusunda temel düşünce: Devlet belirli ve zorunlu işleri
yapacak, bunları da mümkün olduğunca az kamu harcaması ile gerçekleştirecektir. Bu görüşte
devletin yaptığı bir harcama özel ekonominin verimini artırmakta ona canlılık getirmektedir.
Kamu harcamalarına karşı bu tepkilerin bir kaynağı da bu harcamaların rasyonel bir şekilde
kullanılmamasından dolayıdır. Kamu harcamalarının etkileri ne olursa olsun bu harcamaları
yapan kuruluşların akıllıca ve en rasyonel alanlara yapmaları gerekmektedir.19

9.5.2. İhtiyari Mübadele Teorisi
Bu teorinin esası Marjinal fayda teorisinin devlet gelir ve harcama ilişkilerine
uygulanmasından ibarettir. Devletin görevi insanların toplum halinde yaşamalarından dolayı
ortaya çıkan ihtiyaçları (kamusal) karşılayacak mal ve hizmetleri üretmektir. Bunu yaparken
özel ekonomiyi yöneten kanunlara tabi olması gerekir. Zira kamusal ihtiyaçlar da sonuçta genel
kişilerin ihtiyaçları olmaktadır. Devlette kamusal ihtiyaçları tatmin etmek için mal ve hizmet
üretirken, özel ekonomiyi idare eden kanunlara göre hareket etmelidir. Teori iki varsayıma
dayanır. Birinci varsayım: vergilerin ihtiyari bir ödeme olduğudur. İkinci varsayım ise: Bireyler
siyasi rejim yani seçim sistemi ile aldığının ve verdiğinin hesabını yapacak ve neticeyi
hükümetlere duyuracaktır. Siyasi partilerin rekabeti halkın en üst faydayı sağlamasına imkân
verecektir. Kısaca seçimi halk, seçimler sonucunda kendisi yapacaktır.

19

Dalton, Hugh, Prencible of Public Finance, Fourth Ed., London 1954 ss.5-6.
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9.5.3. En Yüksek Sosyal Fayda Teorisi
Bu teori devletle birey çıkarlarının aynı olmadığı hatta birbirlerine zıt olduğu dolayısı
ile amaçlarında farklı olabileceği fikrinden hareket eder. Yani devletin ürettiği mal ve
hizmetlerin miktarı azami sosyal fayda prensibine dayanır. Neyin ne miktarda üretileceği, hangi
kamu gelirleriyle karşılanacağına devletin başında bulunanlar karar verecektir. Bu kararları ile
gerçek demokrasi ve siyasi kişilerinde gerçek demokrat ve yüksek ahlak sahibi olacakları
varsayılmaktadır. Sosyal faydanın en yüksek düzeye çıkarılması ise: Bir ekonomide her sahada
kamu harcamalarının marjinal sosyal faydalarının birbirine eşit olması ve faydalar toplamının,
devletin gelir toplamından dolayı sebep olduğu marjinal sosyal zararlarla denkleştirilmesi
halinde sosyal fayda azamiye, yani en yüksek düzeye çıkarılmış olmaktadır.
Bu durumda kamu harcamaları öyle yapılmalıdır ki kamu ekonomisinin her sahasında
eğitim, sağlık, savuma, adalet, iç güvenlik vb. yapılan harcamaların marjinal sosyal faydaları
birbirine eşit olsun. Ayrıca bunlar vergi, borçlanma vb. yollarla ferdi gelirlerin azalmasına
neden olduğu, marjinal sosyal zararlar toplamı ile denkleşecektir. Bu durum gerçekleşirse ancak
o zaman sosyal fayda en yüksek düzeye çıkarılmış ve kamu harcamalarının sınırlarına ulaşılmış
olacaktır. 20

20

Yaşa, Memduh, İktisat Maliye Politika, İstanbul 1982, s.180.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir Ekonomide Kamu Faaliyetlerinin Nisbi Öneminin Tayininde Kullanılan Ölçüler
şunlardır:
Kamu kesimi harcamalarının yıldan yıla özel kesim harcamaları ile karşılaştırılarak
kamu kesiminin harcamalarının seviyesinin saptanması nisbi önemin saptanmasında birinci
yoldur.
İkinci yol: Kamu kesimi faaliyetlerinde kullanılan üretim faktörlerine göre girdi (İn put)
miktarlarına göre nisbi önemin tespiti.
Üçüncü yöntem: Kamu sektörü tarafından yaratılan katma değerler toplamının milli
gelire oranına göre nisbi önemin tespiti.
Dördüncü yöntem ise: Kamu harcamalarının gelir ve kaynak dağılımı üzerindeki
etkilerinin tartışılmasına göre nisbi önemin tespiti yöntemleridir.
Ayrıca konu ile alakalı “Asgari masraf teorisi, ihtiyari mübadele teorisi ve en yüksek
sosyal fayda” teorilerinin tanım ve unsurları üzerinde durduk.
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10. YATIRIM KAVRAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Öncelikle, yatırım kavramının geniş halk kesimleri tarafından nasıl algılandığı konusu
üzerinde duracağız. Sonra yatırım amaçlarının neler olduğu esasından hareketle, bu amaçlara
göre yatırım kavramlarının nasıl açıklandığı ve tanımlandığı üzerinde duracağız. Sonra da mali
ve üretim yatırımlarının ne özelliklere sahip olduklarını öğreneceğiz. En son iktisat ve işletme
bilimlerinde yapılan yatırım tanımlarını ve buna bağlı olarak yapılan yatırım türlerini
öğreneceğiz.
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Anahtar Kavramlar


Yatırım Tanım ve Algılamaları



Yatırımların Amaçlarına Göre Sınıflandırılması



Yatırım Türleri.
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Giriş
Bu derste;


Yatırım Türleri,



Kamu ve özel kesimi yatırım yapmaya yönelten amaçları,



“Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi” kavramının tanımını göreceğiz.
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10. YATIRIM KAVRAMLARI
Yatırım kavramlarını aşağıdaki başlıklar altında başlıca 4 grupta toplayabilir ve
tanımlayabiliriz. Bunlar:
1-

Halk Arasında Yatırım:

Ekonomik değerlerin kâr amacıyla belli bir işe tahsis edilmesine verilen addır.
2-

İktisat Biliminde Yatırım:

Belli bir dönemin yaratıcı faaliyetlerini meydana getiren donatım stoklarına, milli
gelirden tüketilmeyerek, reel kapital stokuna yapılan ektir.
a)

Brüt (Gayri Safi) Yatırım:

Belli bir dönemde üretilen ve ithal edilen mallardan tüketmeyerek ya da ihraç
edilmeyerek gelecek döneme aktarılan kısımdır.
Belli bir dönemde meydana gelen bütün stok artışları brüt yatırım kapsamına girer.
b)

Net (Safi) Yatırım:

Brüt yatırımlardan aşınma ve yıpranma paylarının çıkarılmasıyla ulaşılan kavramdır.
Ekonominin sermaye stokunda oluşan net artış bu yatırım kavramına dahildir.
3-

Bağımlı-Bağımsız Yatırım:

a)

Bağımlı Yatırım:

Ekonomik koşullardaki değişmelerden etkilenen yatırımlardır. Söz konusu yatırımlar;


Faiz oranı,



Sermayenin marjinal verimliliği,



Milli gelir düzeyi,



Pazar koşulları ve



Genel konjonktüre bağlı olarak gerçekleşir.

b)

Bağımsız Yatırım:

Ekonomik koşullardan, özellikle milli gelirdeki değişmelerden etkilenmeyen
yatırımlardır.
4-

İşletme Biliminde Yatırım:
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Nakdi değerlerin tesis mallarına dönüşümüne işletme açısından yatırım denir.


İşletme Biliminde Yatırım: İşletmenin gelecekte belli bir zaman diliminde
gerçekleşecek kârları elde etmek amacıyla kıt kaynakların üretime tahsis edilmesidir.

10.1. Yatırımın Amaçları
Kamuyu ve bir özel işletmeyi yatırım yapmaya yönelten temel güdü;
Kamu açısından devletin devamı ve halkının mutluluğudur. Özel işletme açısından ise
özel işletmenin hayatının sürekliliği ve bunun sonucu sağlanan fayda ve kârdır.
Ancak biraz daha yakından baktığımızda; aşağıdaki amaçlar da kamu ve özel kesimi
yatırıma yönelten amaçlardandır.


Eskiyen fabrika ve donanımı yenilemek,



Yeni geliştirilen mamulleri üretmek ve yeni teknolojilerden yararlanmak,



Üretim yöntemlerini etkinleştirmek,



Maliyetleri azaltmak,



Üretilen mamulün kalitesini yükseltmek,



Çalışma koşullarını iyileştirmek,



Pazar koşullarına uyum sağlamak,



Üretim aşamasında kullanılan ham ve yardımcı maddeleri üretmek,


Kuruluş yeri ile ilgili sakıncaları ortadan kaldırmak için üretim tesisinin yerini
değiştirmek,

İşletmenin sektördeki yerini korumak için araştırma ve geliştirme (AR-GE)
faaliyetlerini sürdürmek, en genel anlamda yatırım amaçları arasında sayılmaktadır.

10.2. Yatırım Türleri
Yatırım türleri yatırım sonucu yararlanılan hizmet türlerine göre; genel bir sınıflandırma
ile ikiye ayrılır. Bunlar: Mali ve üretim yatırımlarıdır.

10.2.1. Mali Yatırımlar
Sermayenin üretimi amacı olmaksızın, başka alanlara yatırılmasıdır. Aşağıdaki
başlıklar altında sayabiliriz.
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Hisse senedi,



Tahvil,



Kâr ortaklığı belgesi,



Varlığa dayalı menkul kıymet,



Gelir ortaklığı belgesi,



Döviz,


Altın ve diğer artışlardan yararlanmak amacıyla yapılan gayri menkul alınması
amacıyla yapılan harcamalar mali yatırımlardır. Bu tür mali yatırımlardan amaçlar şöyledir.


Faiz geliri elde etmek,



Uzun süreli likidite rezervi yaratmak,



İşletmenin ekonomik gücünü artırmak,


Çeşitli vergi avantajlarından yararlanmak amacıyla yapılan yatırımlar mali
yatırımlardır.

10.2.2. Üretim Yatırımları
Üretim yatırımları: Sermayenin, mal ve hizmet üretimi için yatırıma dönüştürülmesidir.
Ülkemiz Yatırım Mevzuatında;


Teşvik belgesi,


Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından (Kalkınma Bakanlığı)
yararlanacak 10 çeşit üretim yatırımı sayılmıştır. Bunlar aşağıda kısaca tanımlanmıştır.
1) Komple yeni yatırımlar: Bir işletmenin tesislerinin ilk kuruluşunda yapılan
yatırımlardır
2)Yenileme Yatırımları:
Mal ve hizmet üretiminde sürekliliği sağlamak amacıyla;


Teknik bakımdan kullanılmayacak duruma gelmiş,



Yöntem ve tesislerin yenilenmesi için yapılan yatırımlar.

3) Tevsil Yatırımları:
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Mevcut üretim kapasitesini artırmak ya da yeni bir üretim kapasitesi (potansiyeli)
yaratmak amacıyla gerçekleştirilen yatırımlar.
4) Tamamlama Yatırımları:
Yatırımları önceden planlanan düzeyde gerçekleştirmek için tesisin eksik kalan
kısımlarını tamamlamak için yapılan yatırımlardır.
5) Modernizasyon (Rasyonelleştirme) yatırımları:


Üretim mallarının kalitesini yükseltmek,


Üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla teknik bakımdan kullanılabilecek
yöntem ve tesislerin yenileştirilmesi maksadıyla yapılan yatırımlardır.
6) Dar Boğaz Giderme Yatırımları:
Üretimdeki dar boğazların giderilmesi amacıyla yapılan yatırımlar.
7) Kalite Düzeltme Yatırımları:
Üretilen malların kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan yatırımlardır.
8) Entegrasyon Yatırımları:
Üretim aşamasında kullanılan ham maddeleri üretmek ya da üretilen mamulleri daha
etkin pazarlamak amacıyla yapılan yatırımlara, yatay entegrasyon yatırımları adı verilir.
9) Finansal Kiralama Yatırımları:
Bir tesisin tamamının ya da bir kısmının sadece kullanım hakkının alınmasıyla yapılan
yatırım.
10) Nakil Yatırımları:
İşletme kuruluş yerlerinin organize sanayi bölgesine taşınması amacıyla yapılan
yatırımlardır. Tüm bu açıklamalardan sonra yatırım projesinin değerlendirilmesi kavramına
geçebiliriz.

10.3 Yatırım Projesinin Tanımı
Bir yatırım projesi;


Ekonomik, teknik, mali ve hukuki kısım olmak üzere 4 temel bölümden oluşur.


Bir projenin uygulamaya elverişli olup olmadığını, noksan, zayıf ve hatalı
unsurlarının bulunup bulunmadığını,
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Ekonomik ve teknik ömrü içerisinde kendisini ödeyip ödemeyeceğini ya da
karlılık derecesini ölçmek için yapılan çalışmaya “Yatırım Projesi Değerlendirmesi” denir

10.4 Yatırım Projesi Değerlendirilmesinde Fayda-Maliyet Analizi
Fayda-maliyet analizi yatırım projelerine uygulanan bir proje değerlemesi tekniğidir.
Proje değerlemesi:
a.
Bir yatırımın yaratacağı faydaları ve yol açacağı maliyetleri karşılaştırarak
yatırım önerisinin yapılabilir olup olmadığını ortaya çıkarılması
b.
Çeşitli yatırım önerilerinin fayda ve maliyetlerini karşılaştırarak bunlar arasında
öncelik sırasının belirlenmesi şeklindedir.

Projenin hazırlık aşamasında saptanan faydaların (gelirlerin) ve maliyetlerin (giderlerin)
karşılaştırılması ticari, ekonomik ve sosyal açıdan bir fayda maliyet analizidir.
Fayda-maliyet analizi, gerçekleştirilmesi düşünülen bir yatırımın olası fayda ve
maliyetlerinin bugünkü değerini saptamakta, yatırımın gerçekleştirilmesi için hazırlanmış
çeşitli projeler karşılaştırılarak en fazla fayda sağlanan proje seçilmektedir. Fayda-maliyet
analizinin niteliği karşılaştırmanın ticari, ekonomik ve sosyal açıdan yapılıp yapılmadığına göre
değişmekte ve buna göre adlandırılmaktadır.
-Bir yatırım projesinin fayda ve maliyetlerinin karşılaştırılması, firmanın ticari karlılığı
açısından bir değerlendirmeye dayanıyor ise, buna ‘özel fayda-maliyet analizi’ veya ticari
analiz denir.
-Buna karşılık yatırım projeleri tüm ekonomi ve toplum açısından değerlendirilmeye
tabi tutuluyorsa buna da ‘sosyal fayda-maliyet analizi’ ya da ekonomik ve sosyal analiz denir.
Fayda maliyet analizi yatırım fikrinin doğmasından, yatırım projelerinin tanımlanması
ve en uygun projenin seçimine kadar şu aşamaları içerir:
-Önce proje tanımlanır, projeden doğacak fayda(gelirler) ve maliyetler(giderler)
projenin ömrü de dikkate alınarak listelenir.
- Ardından listelenen fayda ve maliyetler, analiz yapmaya elverişli hale getirilir. Bunun
için fayda ve maliyetler parasal değerler olarak ifade edilmelidir.
Aşağıdaki şekilde görüleceği gibi; fayda-maliyet analizinin yapılması ile yatırım
kararının verilmesi aşaması şemalandırılmıştır. Burada karar aşamasına gelene kadar, yapılması
gereken analizler ve değerlendirmeler şekil üzerinde özetlenmiştir.
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ŞEKİL 3
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yatırım deyince halk kesimleri, iktisat ve işletme bilimler tarafından farklı
anlamlandırılmalara rastlanmaktadır. Biz burada bu değişik yatırım kavramları üzerinde
durduk. Bu tanımların her birinin unsurlarını, amaçlarını ve türlerini açıklamaya çalıştık. Ayrıca
mali yatırımlar ile üretim yatırımlarının nelerden ibaret oldukları ve nasıl birbirinden
ayrıldıkları huşunda bilgi verdik.
Son kısımda ise genel anlamda “yatırım projesini” tanımladık. Bilindiği gibi proje henüz
gerçekleşmemiş ama gerçekleşmesi hemen yapılabilecek bir kolektif çalışma olup yatırımın ilk
yönlendiricisi durumunda olan bir masa başı çalışmadır. Dersimizin bundan sonraki
haftalarında bu projelenin her safhası ele alınarak işlenecektir.
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11. YATIRIM PROJELERİNİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Büyük mali kaynak, uzun zaman ve titiz çalışma gerektiren bir yatırım için, karar
verilmesi sanıldığı gibi kolay olmamaktadır. Yanlış bir karar kaynakların heba olmasına ve
büyük bir israfa yol açmaktadır. Bu nedenlerle yatırım kararı alınırken çok dikkatli
davranılması gerekmektedir.
Yatırımın bu aşamasında, bu kararı kimler verecek sorusunun iyi düşünülerek karar
mekanizmasının o şekilde oluşturulması önemlidir.
Öncelikle, yatırım harcamalarının hangi kalemlerden oluştuğu, risk ve karlılıkların
belirlenmesi, yatırım ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler, yatırımın verimliliği konularını
öğreneceğiz.
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Anahtar Kavramlar


Yatırım Kararları Ve Önemi



Yatırım Karar Mekanizması



Hatırım Harcama Kalemleri



Yatırım İhtiyacı



Yatırımın Verimliliği
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Giriş


Bu derste yatırım kararıyla ilgili temel özellikleri,



Bu kararların işletme açısından önemi,



Yatırım kararlarını önemli kılan faktörleri göreceğiz.
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11.1. Yatırım Kararının Devlet Ve Özel İşletme Yönetimindeki Yeri Ve
Önemi
Sağlıklı olarak verilmiş yatırım kararı;
*İşletmenin rekabet gücünü artırır.
*Ortakların varlıklarının değer kazanmasını sağlar.
*Değişen pazar koşullarına uyum sağlar.
*İşletmenin büyümesine yardımcı olur.
Hatalı verilmiş yatırım kararı ise; bunun tersi sonuçların ortaya çıkmasına neden olur.

11.1.1. Karar Mekanizması
Yatırım kararları işletme üzerinde uzun süreli etkileri olan kararlar olduğu için
işletmenin üst yönetimi tarafından hep birlikte verilen kararlardır.

11.1.2. Yatırım Harcamaları
a)

Arazi

b)

Bina

c)

Makine

d)

Araç-Gereç

e)

İnşaat İşleri

f)

Know How

Gibi sabit masraflar için yapılan harcamalar ve üretimi gerçekleştirmek için oluşturulan
çalışma sermayesinden oluşur.
Yatırım projesinin finansal yöneticisi gerekli finansal kaynakları temin ederken;
aşağıdaki konulara açıklık getirmelidir.
a)

Yatırım için ne kadarlık bir fona ihtiyaç vardır?

b)
Fonların ne kadarı öz kaynaklardan ne kadarı yabancı kaynaklardan
sağlanacaktır?
c)

Yabancı kaynaklar hangi sürede geri dönecektir?

d)

Öz kaynaklardan sağlanacak fonlar ne kadardır?
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e)
İşletmenin piyasa değerini maksimize etmek için ne kadar kar sağlaması
gerekecektir?
Öz kaynak ve yabancı kaynak fonlarının miktarını belirlemede finansal yönetici; şu
hususlara dikkat etmelidir.
a)

Yatırım riski,

b)

Piyasa faiz oranı,

c)

Yatırımdan beklenen kârlılık,

d)

Fonların geri dönme süresi,

e)
Dönen varlıklar kısa süreli fonlarla Sabit varlıklar uzun süreli fonlarla finanse
edilirse işletme açısından rasyonel olur.

11.2. Yatırım Kararının Temel Özellikleri
Yatırım kararını önemli kılan 5 faktör vardır. Bunlar;
a)

Yatırım kararı geleceğe yönelik ve uzun süreli etkilere sahiptir.

b)

Yatırım için büyük miktarda fona ihtiyaç vardır.

c)

Yatırım kararı teknoloji seçimini de kapsar.

d)

Yatırım kararının uzun süreli bağlayıcı özelliği vardır.

e)

Yatırım kararı üretim maliyetlerinin belirlenmesinde etkili olur.

11.3. Yatırım İhtiyacını Ortaya Çıkaran Nedenler
Daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere, devleti yatırım yapmaya yönelten temele
amaç devamlılığını sağlamak sosyal fayda ve özel kesimi yatırım yapmaya yönelten temel amaç
ise kârlılıktır. Ancak, yatırım ihtiyacını ortaya çıkaran nedenleri 4 grupta toplayabiliriz.
a)

Kâr amacı:

Var olan üretim düzeyini korumak,
Eskiyen donanımı yenilemek,
Üretim kapasitesini artırmak,
Yeni ürünler üretmek,
Maliyetleri düşürmek,
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Rekabet gücünü artırmak gibi amaçlarla yatırıma yönlendiğinde kar amacı ön plana
çıkar.
b)

Sosyal Amaç:

İşletmede çalışanlara yönelik inşa edilecek;
Lokal,
Lojman,
Çay ocağı,
Sağlık Ocağı
Oyun Salonu
Yemekhane
Kreş gibi tesisler sosyal amaçlı yatırımlardır.
c)

Yasal Zorunluluk:



Çevre ve doğanın korunması amacıyla yapılması zorunlu olan


Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve iş güvenliğine yönelik yapılacak tesisler
yasal yatırım için zorunlu amacı ortaya çıkarmaktadır.
d)

Verimlilik Amacı:



İşletmenin endüstri içindeki yerini korumak,



AR-GE faaliyetlerini sürdürmek,



İşe yaramayan donanımı yenilemek,



Var olan üretim yöntemlerini etkinleştirmek,



Genel üretkenliği artırmak,


Mamulün tüketiciye ulaşımını çabuklaştırmak amacıyla yapılan yatırımlar
VERİMLİLİK yatırımlarıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yatırım kararları riskli ve kaynak israfına yol açabilecek kararlardır. Bu nedenle
yatırıma karar verilmeden önce çok titiz bir çalışma gerektirir. Karar mekanizması dikkatli bir
şekilde oluşturulmalıdır.
Yatırım harcama kalemleri üzerinde tek tek düşünülmelidir. Yapılacak yatırımın temel
özellikleri ortaya konulmalı; riskler, karlılık, verimlilik ve sosyal amaçlar yatırım kararı
alınmadan önce ortaya konulmalıdır.
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12. YATIRIM KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

110

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde öğrenilecek hususlar şunlardır. Öncelikle, yatırım kararlarını etkileyen üç
önemli faktör üzerinde durulacaktır. Bunlar: Sırasıyla işletmenin amaç ve politikaları,
yönetimin felsefesi, ekonomik ve ekonomik olmayan faktörlerdir.
Ekonomik faktörlerden; var olan ve temin edilebileceği düşünülen fonlar, satış tahmini,
üretim biçimi, riskler ve belirsizlikler, zaman, enflasyon değişmeleri, nakit akış bütçesinin
hazırlanması, teşvik tedbirleri, vergiler ve vergi dışı tedbirleri mutlaka proje yer almalı ve
açıklayıcı bilgiler içermelidir.
Yatırım kararlarını etkileyebilecek ekonomik olmayan faktörlerden olan doğa koşulları
ve bu koşullarda meydana gelebilecek değişiklik ihtimalleri belirtilmelidir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Enflasyon, vergi oranı ve faiz oranı ile yatırım kararları arasında nasıl bir ilişki vardır?
2-Yatırım artışı sağlamak isteyen bir hükümet, genişletici maliye politikası uygulamak
haricinde neler yapabilir ?
3-Ekonomideki risk ve belirsizlikler nelerdir ? Yatırım kararlarına etkileri nedir ?
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Anahtar Kavramlar


Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörler



Amaç ve Politikalar



Yönetimin Felsefesi



Ekonomik ve Ekonomik Olmayan Faktörler
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Giriş
Bilindiği üzere yatırım kararı önemli bir karardır. Burada yapılacak bir yanlışlık ülke
veya işletmeye çok büyük zaralar verebilir.Yatırımcı devlet veya işletme yöneticilerimim
özellikle yatırım kararı almadan önce bazı çalışmalar yapmaları gereklidir. Bu çalışma yatırıma
karar verilmeden önce hazırlanan bir proje üzende çalışılmasının gerektirir.
Herhangi bir yatırıma karar verecek ekibin iyi seçilmesi, kişilerin alanlarında uzman ve
deneyimli olmaları, alınacak kararları etkileyebilecek ekonomik faktörlerin tam anlamı ile
tartışılması kıt kaynakların israf edilmemesi devletin veya işletmenin geleceği açısından önem
arz etmektedir.
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12. YATIRIM KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Bu derste yatırım karalarını etkileyen 4 ana grup faktör ele alınacaktır.
Bunlar:

12.1. İşletmenin Amaç ve Politikaları
Burada amaç ve politikaları,
-

Devlet ve özel işletme bakımından varlığını uzun süre devam ettirmek,

-

Düşük riskli projeleri tercih ettirebilir,

Şayet vatandaşlara veya hissedarlarına yüksek kâr dağıtmak ise, spekülatif ve
büyüme riski yüksek projeleri tercih edecektir.
Uzun süre varlık göstermek amacı genellikle, riski düşük projelere,
Spekülatif kâr ve büyüme amacı ise, riski yüksek projelere yönelmek anlamına gelir.

12.2. Yönetimin Felsefesi
Yönetim felsefesi (Hayata bakış açısı)
-

İçinde yaşanılan zamana ile uyuşmuyorsa,

-

Son teknolojiler yönetimlerce takip edilmiyorsa,

Söz konusu devlet veya özel işletme belli bir dönem sonra zayıflar yok olur. Bu
tehlikeli bir durumdur.

12.3. Ekonomik Faktörler
Yatırımlar uzun vadeli sermayeye ihtiyaç duyar. Bu yatırıma ayrılan fonlardaki söz
konusu sermayenin de uzun vadeli olması gerekir.
a)

Potansiyel Fonlar:

Yatırım projelerinde kullanılan fonlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
-

Yeni hisse senedi ihracı

-

Birikmiş amortismanlar

-

Dağıtılmayan kârlar

-

Uzun vadeli borçlanma
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-

Bağlı işletmelerin satılması

-

Alacaklardaki ve stoklardaki azalma.

b)

Satış Tahmini:

Yatırım kararları üzerinde önemli bir belirleyicidir.
-

Ne kadar satış yapılacağı,

-

Bu satışların yapılıp yapılamayacağı,

-

Pazarın durumu gibi etkenlere bağlıdır.

c)

Üretim Biçimi:

Üretim; sipariş, stok ve bu ikisinin birleşimi şeklinde olur. Bu durum yatırım kararını
önemli ölçüde etkiler.
d) Risk ve Belirsizlikler:
Bunları aşağıdaki şekilde belirtebiliriz.
-

Faiz oranındaki değişmeler

-

Vergi oranındaki değişmeler

-

Hükümet politikasındaki değişmeler

-

Enflasyonist fiyat değişmeleri risk artıran faktörlerdir.

Riski yüksek bir yatırım projesi ancak beklenenden daha yüksek bir gelir sağlıyor ise
kabul edilebilir.
e)

Zaman

-

Yatırım projesinin hazırlanma zamanı,

-

Projenin yatırıma dönüştürülmesi,

Yatırımın ömrü (ilk üretimden sonra kaç yıl üretim yapılabileceği) zaman ile
ilgili önemli ve yatırım kararını etkileyen bir faktördür.
f)

Enflasyonist fiyat değişmeleri:

Enflasyonun yüksek olduğu bir ekonomide yatırımcılar
-

Ürünlerinin fiyatlarını enflasyon oranı kadar artıramazlar.
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bulamazlar.

Ya da fiyatları artan sermaye donanımlarını yenilemek için gerekli fonları

g) Nakit Akış Bütçesi:
Bir yatırımın ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişleri İle nakit çıkışlarını gösteren.
Kısaca; nakit akımlarının zamanlamasını gösteren BÜTÇEDİR. Nakit akış bütçesi
yatırımların zamanlamasını ve yatırılan sermayenin geri dönme çabukluğunu gösterdiği için
çok önemli bir yatırım kararı etkileyici faktördür.
i)

Vergiler

Vergiler: İlk olarak, yatırıma kanalize edilecek gelir miktarını azalttığı için. İkinci
olarak, uygulanacak amortisman yönetimini belirlediği için yatırım kararını etkileyen önemli
faktörlerden biridir.
Burada belirtilmesi gereken husus yatırımcının mükellef olduktan sonra; vergiler
dolayısıyla gelir miktarı azalacağından dolayı vergi kaçırma eğilimi de artmaktadır. Bu konuda
yaptığımız araştırmada ülkemizde çok yaygın bir vergi kaçakçılığının varlığı tespit edilmiştir.
Ayrıca, yine aynı araştırmada büyük miktarda da vergiden kaçınma olgusuna rastlanmıştır.21
J) Teşvik Tedbirleri:
- Vergi muafiyeti
-

Vergi istisnası

-

Yatırım indirimi

-

Gümrük vergisinin taksitlendirilmesi

-

İhracatta vergi iadesi

-

Hızlandırılmış amortisman

-

Gümrük vergisi muafiyeti.

Vergi Dışı Teşvik Tedbirleri
Bunlar da;
-

Organize sanayi bölgelerinin kurulması

-

Alt yapı yatırımlarının tamamlanması

Ünsal Şamil, Vergi Kaçakçılığında Sosyal Etkenler, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye/ Mali
Hukuk Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ağustos 1987.
21
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-

Turistik bölgelerin kurulması

-

Ucuz maliyetli kredi sağlanması

-

Kuruluş formalitelerinin basitleştirilmesi

-

Özel sektörün büyük projelere teşvik edilmesi.

Yukarıda saydığımız tedbir ile devlet özel kesimi teşvik edebilir. Bunun için
-

İstihdam sağlaması,

-

İthalatı azaltması, ya da

-

İhracatı artırması

gibi koşulları sağlamak gerekir.

12.4. Ekonomik Olmayan Faktörler
Bunlar;
-

Üretim sürecindeki olası iş kazaları ve bunlardan doğacak tazminat ödemeleri,

-

Çevreye verilecek olası zararlar (toz, gürültü)

-

Donatıma zarar verecek olası negatif durumlar (nem)dır.

Ekonomik olmayan faktörlerin ekonomik faktörlerden farkları bunların parasal olarak
ölçülememesinden kaynaklanmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yatırım kararlarının keyfi olarak alınamayacağını, bunu etkileyen bir çok faktörün
olduğunu, bu faktörlerin karar verilmeden önce çok büyük bir titizlikle incelenip, tartışılıp
gerekirse kararın ertelenmek suretiyle belirsizliklerin giderilmesi gerekmektedir.
Devlet veya işletme yöneticilerinin amaç ve politikaları ile bunların felsefi yapıları
dikkate alınmalıdır. Ayrıca yatırım kararını etkileyen ekonomik faktörlerin tek tek tespit
edilerek incelenmesi önem arz etmektedir. Bu incelemenin konusunda uzman ve deneyimli
kişilerden oluşacak bir kurul tarafından yürütülmesi gereklidir.
Proje aşamasında akla gelebilecek her ihtimal ortaya konulmalıdır. İlk bakışta akla
gelmeyebilecek olan çevre koşullarında olabilecek değişiklikler ( buna ekonomik olmayan ama
yatırım kararlarını etkileyen faktörler diyoruz) titizlikle dikkate alınmalıdır.
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13. YATIRIM PROJESİNİN HAZIRLANMA SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu dersimizde bir yatırım projesinin hazırlanmasının hangi süreçlerden geçtiğini
öğreneceğiz.
Teoride ve uygulamada genel kabul görmüş bu süreçleri sekiz başlık altında
inceleyeceğiz.
Burada dikkat edilmesi gereken husus süreçlerin adeta birbirini devamı olmasıdır. Yani
arada safha atlanmamalı, görmezden gelinmemeli, ihmal edilmemelidir.
Yatırım için proje hazırlama fikri doğduktan sonra, yatırım projesini hazırlama süreci
temelde iki aşamada gerçekleştirilir. Bunlardan ilki, ön araştırma denilen, bir tür kabaca bilgi
edinme aşamasıdır. Burada kısa sürede yatırımın yapılabilirliği konusunda durum tespit
edilerek, yatırım için ayrıntılı araştırmaya (fizibilite etüdü) geçilip geçilemeyeceğine karar
verilir.
Temel araştırma diyebileceğimiz fizibilite etüdü aylar hatta yılar sürebilecek bir süreçtir.
Kolektif çalışma gerektirir.
Fizibilite çalışması tamamlanınca bir genel değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme
sonucu yatırıma karar verilir. Burada proje üzerinde bazı düzeltmeler yapılmaktadır. Yanlışlık
eksiklik varsa düzeltilir. Bundan sonraki aşamalar ise kesin proje ve projenin uygulamaya
geçilerek gerçekleştirilmesi aşamasıdır.
Son iki aşama ise: deneme üretimi ve üretime geçiş (işletmeye alma ) aşamalarıdır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Bir yatırım projesi hazırlamak temek olarak kaç bölümden oluşur?

2.

Ön araştırma nasıl tanımlanır?

3.

Temel araştırma( fizibilite etüdü) nedir?

4.

Fizibiite etüdü kaç aşamalı bir süreci kapsar?

5.
Yatırım projesi hazırlama sürecinde süreçlerin sıralı olması yani birbirini takip
etmesi gerekli midir?
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Anahtar Kavramlar


Yatırım Projesi Hazırlama Süreci



Ön Araştırma



Temel Araştırma (Fizibilite Etüdü )



Deneme Üretimi



Üretime Alma( Seri )
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Giriş
Bu ders;
- *Yatırım projesinin hazırlanma aşamalarından,
- *Ön araştırmadan
- *Temel
bahsedilecektir.

araştırmaların

kapsamına

giren

unsurlardan,

oluşan

süreçlerden
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13.1. Yatırım Projesinin Hazırlanma Süreci
Her bir yatırım projesi belirli esaslara göre hazırlanmalıdır. Zira
-

Yatırım kredisi için belirli finans kurumlarından kaynak sağlamak,

Devlet tarafından uygulanan teşvik tedbirlerinden yararlanmak için bu esasların
bilinerek yatırım projelerinin hazırlanması gerekir.
Bir yatırım projesinin hazırlanmasındaki aşamaları 8 grupta toplamak mümkündür.
Bunlar:
1-

Proje fikrinin doğuşu

2-

Ön araştırma

3-

Fizibilite etüdü (Temel araştırma)

4-

Genel değerlendirme ve yatırım kararının alınması

5-

Kesin proje

6-

Projenin uygulanması

7-

Deneme üretimi

8-

Üretime geçiş (seri)

Şimdi bu aşamaları sırasıyla görelim.
1-

Proje Fikrinin Doğuşu:

Yatırım alanlarının belirlenmesi ile proje fikri doğar. Devlet ve işletme açısından; proje
fikrinin doğuşunu etkileyen 5 faktör vardır. Bunlar
a)

Devlet veya işletmesinin amaçları ve politikaları,

b)

İşletmenin fon fazlalıklarının bulunması,

c)

Üretimi etkin ve verimli kılmak,

d)

Risk ve belirsizlik,

e)

Üretim artışı sağlamak,

2-

Ön Araştırma:

-

Yatırım projesinin hazırlanması asıl ön araştırma ile başlar.
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-

Ön araştırmada; gerçekten yatırıma ihtiyaç duyulup, duyulmadığı,

-

Eğer gerek duyuluyorsa ne gibi tesislere ihtiyaç duyulduğu araştırılır.

-

Ön araştırma sonucunda yatırımdan beklenen sonuçlar elde edilemiyorsa,

Proje hazırlamaktan vazgeçilir. Böylece zaman ve para kayıpları ortadan kalkar.
Ön araştırma kapsamına 5 unsur girer. Bunlar:
a)

Yatırım ihtiyacının saptanması,

b)

Yatırım ihtiyacının somut duruma getirilmesi,

c)

Alternatif yatırım mallarının saptanması,

d)

Gerekli belgelerin toplanması,

e)

Ön kontrolün yapılmasıdır.

3) Fizibilite Etütleri (Temel araştırma) :
Ön araştırma sonucu ortaya çıkan yatırım alternatifleri ile ilgili olarak; ekonomik,
teknik, finansal ve hukuki fizibilite etütlerinin hazırlanması temel araştırma kapsamına girer.
Bu temel araştırma sırasında;
-

Yatırımın büyüklüğü,

-

Yatırımın teknolojisi,

-

Yatırımın aktarılacak sermaye miktarı,

-

Yatırımın sağlayacağı gelir,

-

Tesisten yararlanma süresi,

-

Birim maliyetler,

-

Yatırılan sermayenin verimliliği

-

Yatırım riski ve

-

Milli ekonomi açısından faydası ortaya konulur.

Fizibilite Etüdü; yatırımcının ne nasıl üreteceği, üretilen malın hangi fiyattan nereye
satılacağı, ne kadarlık bir yatırım tutarına fon sağlanacağı, yatırımdan ne kadar gelir
sağlayacağı; sorularına yanıt vermeli

126

Fizibilite etütleri 4 grupta toplanabilir.
a)
Ekonomik Etütler: Pazar araştırması, talep tahminleri, kapasitenin belirlenmesi,
kuruluş yeri seçimi ekonomik etütlerin kapsamına girer.
b)
Teknik Etütler: Hangi nitelikte mal ve yan ürünlerin, hangi hammaddeler ve
yardımcı maddeler kullanılarak, hangi yöntemler ile nasıl üretileceği konuları teknik etütlerin
kapsamına giren unsurlardır.
c)
yapılarak;

Finansal Etütler: Yatırım tutarı, üretim maliyeti ve satış hasılatı analizleri,

Sonuçta, belki kapasite kullanım oranlarında yatırımlardan sağlanacak gelirler tespit
edilir.
d)

Hukuki Etütler: İşletmenin hukuki yapısına ilişkin bilgiler araştırılır.

4) Genel Değerlendirme ve Yatırım Kararı:


Bir projenin uygulamaya elverişli olup olmadığını,



Zayıf ve hatalı unsurlarının bulunup bulunmadığını,



Ekonomik ve teknik ömrü içerisinde kendisini ödeyip ödemeyeceğini veya


Kârlılık
derecesini
DEĞERLENDİRİLMESİ denir.

ölçmek

için

yapılan

çalışmalara

PROJE

Projenin bu genel değerlendirmesi fizibilite raporuna dayanır.


Yatırımcı özellikle kârlılığın yeterli olup olmadığını,



Projenin devlet teşvikinden yararlanıp yararlanmayacağını,



Yatırım projesine fon sağlayacak projenin kârlılığını ve


Yerel yönetimlerin projenin bölgeye sağlayacağı katkıyı anlamak proje
değerlendirilmesi kapsamındaki amaçlardır.
5Kesin Proje: Yatırım projesi değerlendirilip, Yatırım kararı alınmasından sonra,
projenin KESİN proje haline dönüştürülmesi gerekir.
6Projenin Uygulanması ve Yatırımın Gerçekleştirilmesi: Bu bazen önceden
belirlenen tarihte gerçekleşemeyebilir. Tahminler geçerliliğini yitirir.
7-

Deneme Üretimi:

8-

Üretime geçiş= İşletmeye alma
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yatırım için proje hazırlama fikri doğduktan sonra, yatırım projesini hazırlama süreci,
temelde iki aşamada gerçekleştirilir. Bunlardan ilki, ön araştırma denilen, bir tür kabaca bilgi
edinme aşamasıdır. Burada kısa sürede yatırımın yapılabilirliği konusunda durum tespit
edilerek, yatırım için ayrıntılı araştırmaya (fizibilite etüdü) geçilip geçilemeyeceğine karar
verilir.
Fizibilite etüdü aylar hatta yılar sürebilecek bir süreçtir. Kolektif (disiplinler arası)
çalışma gerektirir. Çalışması tamamlanınca bir genel değerlendirme yapılır ve bu
değerlendirme sonucu yatırıma kararı alınır. Burada proje üzerinde bazı düzeltmeler
yapılmaktadır. Yanlışlık, eksiklik varsa düzeltilir. Bundan sonraki aşamalar ise kesin proje ve
projenin uygulamaya geçilerek gerçekleştirilmesi aşamasıdır.
Son iki aşama ise: deneme üretimi ve üretime geçiş (işletmeye alma) aşamalarıdır.
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14. YATIRIM PROJELERİNİN EKONOMİK YÖNDEN
HAZIRLANMASI VE TALEP TAHMİNİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu dersimizde bir yatırım projesi hazırlanması sürecinde pazar araştırmasının nasıl
yapılacağını, pazar araştırması ile toplanan bilgilerin hangi kaynaklardan ve neler olduğunu
öğreneceğiz.
Daha sonra üretilecek mal veya hizmetin piyasa etüdü işlemlerini öğrenerek, bu
öğrenilenlerin proje içeriğine nasıl yerleştirileceğini, bir sonraki aşamada bu koşullarda talep
tahmininin nasıl yapılabileceğini öğrenmiş olacağız. Tahminler ülke ekonomisinin genel
gidişatı, sanayi dalı tahmini vb. hususların dikkate alınması gerektiğini öğreneceğiz.
Nihayet talep tahmininde kullanılan; yargısal, sayma temelli, zaman serileri kullanımı,
sebep sonuç ilişkisine dayalı ve özel tahmin yöntemlerinin ayrıntılarını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Piyasa etüdünde toplanacak bilgiler nelerdir?

2.

Talep tahmininde kullanılacak yöntemler hangileridir?

3.
Pazar araştıması yaparken toplanacak bilgiler hangi başlıklar altında
toplanabilir?
4.
5.
kullanılır?

Üretilecek mal ve hizmetin kullanım yerleri özellikleri neyi ifade etmektedir?
Sayma temelli yöntemde talepteki değişiklikleri araştırırken hangi üç yöntem
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Anahtar Kavramlar


Pazar Araştırması



Piyasa Etüdünde Toplanacak Bilgiler



Talep Tahmini ve Yöntemleri
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Giriş
Bu derste öncelik ile şu hususlar incelenecektir. Bunlar:


Piyasa etüdünde toplanacak bilgiler ile



Talep tahmininde kullanılacak yöntemlerdir

Burada üzerinde duracağımız ekonomik yönden bir projenin nasıl hazırlanacağı
hususudur.
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14.1.Pazar Araştırması
Talebin belirlenmesinde pazar araştırması ilk ortaya konulacak koşuldur.
Pazarın yapısının belirlenmesi ise bu araştırma ile mümkün olacaktır.
Bu araştırma sonucunda elde edilecek bilgilerle:


Pazarın büyüklüğü,



Pazarın gelecekte göstereceği gelişme



İç ve dış pazarın özellikleri



Yapılacak yatırım ile pazarın ne kadarında etkili olunacağı



Muhtemel pazar payı



Mal ve hizmetlerin pazarda hangi imaj ve özellikler ile satılacağı ve



Satış fiyatı belirlenmiş olacaktır.

14.2. Piyasa Etüdü
Üretilecek malına hangi özellikleri ile ne miktarda, hangi fiyattan, kimlere, nerede, ne
zaman satılacağı soruları bu etütlere bakarak cevaplanır. Yatırım projesi hazırlanırken
gerçekleştirilen bu piyasa etüdü sonucu; üretilmesi düşünülen mala yönelik olarak, yeterli
taleple karşılaşılamayacağı anlaşılırsa teknik ve finansal etütlere geçilemeden, projelerden
vazgeçilir.
Piyasa etüdü hazırlanırken gerekli olan veriler başlıca iki kaynaktan elde edilir. Bunlar:
a)
Birinci Elden Veri ve Bilgi Kaynakları: Anket, mülakat, örnekleme ve mektup
(e-mail) gibi çeşitli yollardan doğrudan doğruya esas kaynaklardan sağlanan bilgilerdir.
b)
İkinci Elden Veri ve Bilgi Kaynakları: Kalkınma Planları, Türkiye İstatistik
Yıllığı, İşveren Raporları, TUİK Yayınları, Üniversitelerin Araştırmaları, Merkez Bankası
Bültenleri, İMF, Dünya Bankası, BM’nin araştırmaları bu ikinci elden veri ve bilgi
kaynaklarıdır.

14.3. Piyasa Etüdünde Toplanacak Bilgiler
1.

Pazarın Rekabet Yapısına İlişkin Bilgiler:

2.
Yatırım sonucu kurulacak işletmenin faaliyet göstereceği pazarın yapısı
faaliyetlerden olan; satışlarda, yöntem ve tekniklerin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.
3.

Üretilecek Mal ve Hizmetin Kullanım Yerleri ve Özellikleri:
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4.
Üretilen malın, üretim malı mı, yoksa tüketim malı mı veya ara malı mı?
olduğunun belirlenmesidir.
5.
Pazardaki Tüketici Eğilimleri: Üretilecek mamule yönelik talebin belirlenmesi
için; tüketici eğilimlerinin tespiti işlemidir.
6.
Fiyat ve Maliyetlere İlişkin Bilgiler: Bu bilgiler hem talebin, hem de kârlılığın
belirlenmesinde önemli rol oynar. Ürün yurt içinde üretiliyorsa üretim maliyetinin, satış
fiyatının ve satış koşullarının, yurt dışında üretiliyorsa bu bilgilerin yanı sıra ithal etme
maliyetinin bilinmesi gerekir.
7.
Arz Kaynaklarına İlişkin Bilgiler: Üretilecek olan mala benzer mal üreten
işletmelerin kurulu kapasiteleri ve üretim miktarları belirlendiğinde sektördeki kapasite
kullanım oranları da belirlenmiş olur.
8.
Dağıtım Kanalları: Etkin dağıtım kanalının seçilmesidir. Bu yapılmadığı
taktirde, talep tam karşılanamaz ve potansiyel kârlar elde edilemez.
9.

Ülkenin Özel Koşulları ve Mevsimlik Değişmelere İlişkin Bilgiler:

10.

Devletin Ekonomi Politikasındaki Değişikliklerin İzlenmesi.

14.4. Talep Tahminlerinin Önemi
Sağlıklı talep tahmini yapılamaz ise işletme ya eksik ya da fazla üretim sorunuyla
karşılaşır.
Eksik üretimde işletme kullanılmayan atıl kapasite nedeniyle, birim başına sabit ve
ortalama maliyet yükselişi sonucu kârlılık azalacak. Fazla üretim durumunda ise pazarlama
problemi ortaya çıkarak, yine maliyetleri artıracak ve stoklama sorunları ile karşılaşılacaktır.
Bu durumda maliyetler artıp, kârlılık düşecektir.
Piyasa araştırmasının temel amacı, gelecek yıllara ait talebin tahmin edilmesidir.
Burada;


Çevresel tahmin,



Sanayi dalı tahmini ve



İşletme satış tahmini olmak üzere üç aşamalı bir süreç gereklidir.

Çevresel tahmin aşağıdaki hususların dikkate alınmasıdır.


Enflasyon,



İşsizlik,
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Faiz oranları,



Tüketici harcamaları,



Tasarruf eğilimleri (halkın-tüketicilerin),



Yatırımlar,



İthalat,



İhracat,



Milli gelirdir.

Talebin belirlenmesinde ise


Yüz yüze görüşme



Deneysel yaklaşım



İstatistiksel yöntem olmak üzere üç temel teknik kullanılır.

14.5. Talep Tahmininde Kullanılan Yöntemler
Talep tahmininde kullanılan yöntemleri ise şu şekilde sıralamak olabilir.


Yargısal



Sayma temelli



Zaman serileri



Sebep-sonuç ilişkisine dayalı ve


Özel yöntemler olmak üzere beş grupta toplanabilir. Şimdi bunları kısaca
tanımlamak istersek;

14.5.1. Yargısal Yöntemler:
Bir tür önyargı kullanan bu yöntemler beş başlıkta incelenebilir.
a)

İşletme yöneticilerinin yargıları,

b)

Satış personelinin yargıları,

Bu personelden gelecek tahminler ilkine göre ayrıntılı ve sağlıklı olacaktır.
c)

Senaryo Geliştirme Yöntemi:
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Bu yöntem matematiksel ve bilgisayar modelleri içermez, tahmin sonuçlarında
ayrıntılar yoktur. Doğrulukları tartışılır.
d)

Delphi Tekniği:

Bu yöntemin temel amacı tahmini yapan grupta fikir birliğinin oluşmasıdır. Burada
uzmanlar yüz yüze gelip tartışmazlar.
Tekrarlı (tekrar eden) ölçümler ve kontrollü geri bildirim (geri besleme) yoluyla iletişim
kurarlar.
Delphi yöntemi orta ve uzun süreli satış tahminlerinde kullanılmakta ve diğer yargısal
yöntemlere göre daha isabetli tahminlerin yapılmasını olanaklı kılmaktadır.
e)
Tarihsel Analoji Yöntemi: Bu da bir yargısal yöntem türüdür. En çok seziye yer
veren orta ve uzun vadeli satışlarda kullanılır.

14.5.2. Sayma Temelli Yöntemler
Pazardaki var olan ve yeni pazara giren malların taleplerindeki değişiklikleri araştıran
bir yöntemdir. Sayma temelli yöntemler üç grupta toplanır
a)
Pazar Testi Yöntemi: Ürünün satılacağı pazarın sınırlı ve ancak bir bölümünde
uygulanması ve deneysel bir yöntem olmasıdır.
b)
Tüketici Pazar Araştırması: Bu yöntemin uygulanabilmesi için; kesin satın alma
niyetinde ve bu niyetini açıklamaya istekli olan sınırlı sayıda tüketicinin varlığı gerekir. Bu
yöntem dayanıksız tüketim mallarının satış tahminini dayanıklı tüketim mallarına oranla daha
iyi yapan bir yöntemdir.
c)
Endüstriyel Pazar Araştırması: Bu yöntemde hedef kitle; tüketiciler değil satış
tahmini istenilen malın dağıtım kanalları içerisinde yer alan tüm üyelerdir.

14.5.3. Zaman Serileri Yöntemi
Burada da beş temel yöntem zaman dikkate alınmak suretiyle kullanılır. Bunlar;
a)

Basit grafik yöntemi

b)

Yarı ortalamalar yöntemi

c)

Aritmetik ortalamalar yöntemi

d)

Hareketli ortalamalar yöntemi

e)

Katsayı düzenleştirme yöntemi.
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14.5.4. Sebep-Sonuç İlişkisine Dayalı Yöntemler:
Bu yöntemler basit ve çoklu regresyon ve korelasyon yöntemleri ile kılavuz göstergeler
ve girdi-çıktı modellerine ilişkin yöntemlerdir.

14.5.5. Özel Yöntemler:
Bass modeli, tekrarlı satın alma modeli, tüketici satın alma davranışları modeli, Jantzen
Oran kestirme yöntemi, LNB Pazar analizi karma modeli belli başlı bilinen özel talep tahmin
etme yöntemleridir.
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