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IKINCI BASKıYA ÖNSÖZ 

Kitabın birinci baskısının üç yıl içinde tükenmesi dolayısıyla, bu 
konuları tekrar gözden geçirmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak fırsatı 
doğdu. Aslında, bu hususta sırasıyla, yeni literatür, öğrencilerimin soru-
ları ve meslektaşlarımın eleştirileri yol gösterici oldu. 

Bunun dışında. Kamu Ekonomisi'nin, yeni açılan Maliye Bölüm-
lerinin ders programlarında yer alması, bir başka teşvik edici gelişmedir. 

Kitabın yazımında yardımcı olan iki kaynağa; malî krize rağmen 
mensuplarına dünya neşriyatını izleme imkânı veren A.U.S.B.F. Kü-
tüphanesi'ne ve yurt dışındaki bilim çevreleri ile temasımın sürmesini 
sağlayan A.U. Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne teşekkür borçluyum. 

Ayrıca, metni daktilo elme ve baskı işlerini gönüllü olarak üstlen-
me yardımseverliğini gösteren eşim Ayşe G. Akalın'ın titiz emeğini 
takdirle aıımauı gerekir. 

Özellikle okuyucuların dikkat etmesi gereken husus; bu kitabın, 
Kamu Maliyesi'nin, İktisat Bilimi'nin bir alt dalı olduğuna inanan bir 
yazar tarafından  kaleme alınmış olmasıdır. Kitap, bu gözle okunur ve 
değerlendirilirse, daha yararlı olur. 

Son olarak, kitaba bir yeni bölümün eklendiğini ve üç bölümün ise 
yeniden kaleme alındığını, gerek literatürdeki yeniliklerin, gerekse öğ-
rencilerin ve öğretim üyelerinin eleştirilerinin, metni hazırlarken göz 
önünde tutulduğunu, ifade  etmek isterim. Kitabın A. Ü. Basımevinin 
titiz çalışması ile basılmış olması, yazar ve okuyucular açısından 
mutlu bir tesadüftür. 

Aslında Kamu Ekonomisi, Üniversitelerimizin Maliye Bölümleri-
nin programlarına bağımsız ders olarak yerleşmesine rağmen, üzerinde 
en az kitap yayınlanan İktisat alt-dalı olma özelliğini korumaktadır. 
Bu konuda ve özellikle Kamu iktisadi Teşebbüsleri Ekonomisi alanın-
da, yeni ve daha iyi kitapların yayınlanarak bu boşluğun doldurulma-
sını ve rekabetin itici gücünden yararlanılmasını temenni ederim. 

Çankaya,  1 Şubat  1986 
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GIRIŞ 

Yurdumuzda geleneksel maliye öğretimi, konular bakımından, 
başta vergi olmak üzere bütçe ve borçları kapsar; yalnız ağırlık malî 
gayede yani vergilerdedir. Bu Kameralist görüş, Kıta Avrupası örnek 
alınarak geliştirilen Maliye müfredatımıza  da egemen idi. Kaldı ki, 
1950'lere kadar Anglo-Sakson ve İskandinav ülkeleri ile Kıta Avrupa-
sı arasında, Maliye müfredatı  konuları açısından pek büyük bir fark  da 
yoktu. Bir başka deyişle, lıer iki dünyada da konular açısından ağırlık 
vergilerdeydi. Nitekim, P. Samuelson'un1 1958'de işaret ettiği gibi, 
1922'de yayınlanan ve Anglc-Sakson dünyasına egemen olan, Pigou'nun 
"A Study on Public Finanee" adlı kitabında, kamu harcamaları ve üretim 
konusunda, transfer  ve gerçek harcamalar tanımlarından başka bir şey 
yoktur. Oysa modern ders kitaplarının kapsamı, vergiler kadar kamu 
harcamaları ve kamu sektörü üretimini de kapsamakta; sosyal mal tc 
orisi, kamu harcamaları ve vergi fiyatları  paketinin kararlaştırılması 
yani kaynak tahsis mekanizması olarak sosyal seçim, fayda-maliyet 
analizi, kamu hizmet kurumlarında (public Utilities) fiyatlandırma  gi-
bi çeşitli konular işlenmektedir. 

İşte, eski ve yeni yaklaşımlar arasındaki daha geniş kapsam ko-
nusundaki farkı  vurgulayabilmek için, yeni yazarlar*, Kamu Maliyesi 
teriminden vazgeçerek, kitaplarına Kamu Ekonomisi veya Kamu Sek-
törü Ekonomisi gibi adlar vermektedirler2. Aslında yurdumuzda yeni 
yaklaşıma uygun, malî gaye; vergiler dışındaki konuları da kapsayacak 
şekilde yazılan ilk kitap, Prof.  Dr. Kenan Bulutoğlu'nun "Kamu Ekono-
misi"3 adlı yayınıdır. Ancak, Türkiye'de Kamu Maliyesini hâlâ İktisat, 

1 Paul Samuelsou, "Aspects of  Public Espenditurc Theories", R.E.S.,  Vol. 40, 1958, pp. 
322-8. 

* Ancak yeni yayınlanan kitaplar arasında Kaırıu Maliyesi başlığında İsrar eden Anglo-
Amerikan yazarları da mevcuttur. Örneğin, R. Musgrave - P. Musgrave, Public  Finanee  in 
Theory  and  Practice.  Newyork, MacMilIan, 1980. Kabul etmek gerekir ki, 1950-1975 dönemine 
damgasını vuran, Emeritüs Prof.  Musgrave, yeni kuşağı temsil edici olmaktan uzaktır. 

2 R.Millward et al., Public  Sector  Economics,  Essex Longmaıı, 1983, s.l. 
3 Kenan Bulutoğlu, Kamu  Ekonomisine  Giriş,  İstanbul, Sermet Matbaası, 1977. 
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Hukuk ve Siyaset Bilimi karışımı ve bağımsız bir sosyal bilim dalı ola-
rak kabul eden eski kuşak yazarları ve eserleri çoğunluktadır. Özellikle, 
Prof.  F. Neumark gibi Kıta Avrupası'nın ve Almanya'nın güçlü bir 
temsilcisinin ülkemizdeki Maliye öğretimine katkıları ve izleri, günümüz-
deki öğretime bile egemen olmaktadır. 

Dikkate değer olaıı husus, 1950'lere kadar Anglo-Sakson ve İs-
kandinav dünyası ile ülkemizdeki Maliye müfredatı  konulan arasında 
bir fark  olmamasına rağmen, analiz-metodu açısından bir farklılık  mev-
cuttu. Anglo-Sakson ve İskandinav ülkeleri taıihen4 Maliye'yi, tıpkı 
Dış Ticaret Teorisi veya Para Teorisi gibi, İktisat Bilimi'nin bir alt da-
lı saydıklarından, vergi konusuna İktisat Teorisinin analitik yöntemi 
ile yaklaşmışlardır. Bizde ise. Maliye; Hukuk, İktisat, Siyaset Bilim-
leri karışımı bağımsız bir sosyal bilim dalı sayıldığından, tasvirî bir yön-
temle, çoğu zaman da malî işlemlerin kanunlara uygunluğu açısından 
incelenmiştir. Nitekim, 1960'lardan sonra Maliye konusunda İktisat 
ve Hukuk yaklaşımları arasındaki çekişme, Hukuk Fakültelerindeki 
maliye öğretiminin, Mali Hukuk'a (Vergi Hukuku) dönüşmesiyle son 
bulmuştur. 1982 yılından itibaren bazı üniversitelerimizde, Maliye bö-
lümlerinin açılması, Maliye müfredatı  konusunu tekrar gündeme getir-
miştir. 

Aslında Maliye Bölümleri'nin kurulması pek evrensel örnekleri ol-
maması nedeniyle, şüpheyle karşılanması gereken bir hareket olmakla 
birlikte, bu bölümlerin müfredatları  kamu ekonomisi ağırlıklı iktisat 
programları şeklinde anlaşılırsa faydalı  da olabilir. Nitekim A.Ü.S.B.F. 
bu yola giderek maliye programını gözden geçirmiştir. 

Kitabın adından ve yukardaki genel düşüncelerden anlaşıldığı 
üzere, bu kitap yeni Anglo-Amerikan ve İskandinav5 yaklaşımını benim 
semektedir. Bir başka deyişle, Maliye, İktisat Bilimi alt dalı olarak 
alınmakta ve vergilere ek olarak kamu harcamalarına ve kamu üre-
timine de (KİT'ler) yer verilmektedir. 

Bu amaçla kitapta; I. Bölümde, Kamu Ekonomisinin Kapsamı ve 
Piyasa Mekanizmasını Başarısızlığa Uğratan Etkenler, II. Bölümde 
Sosyal Refah  Teorisi ve Kamu Ekonomisi, III. Bölümde Sosyal Mal-
Teorisi, IV. Bölümde Sosyal Seçim, V. Bölümde Kamu Harcamaları 
Artışının Teorik ve Uygulamalı Analizi, VI. Bölümde Fayda-Maliyet 
Analizi, VII. Bölümde Beşeri Sermaye Teorisi, VIII. Bölümde Sağlık 

4 David Ricardo, Principles  of  Political  Economy  and  Taxation,  Cambridge C.U.P., 1966. 
5 Leif  Johansen, Public  Economics,  Nctherland, North-Holland, 1965. 
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Ekonomisi, IX. Bölümde Gelir Dağılımı, X. Bölümde Yergi Teorisin-
deki Yeni Gelişmeler, XI. Bölümde KİT'ler ve Kamu Sektörü Üretimi, 
XII. Bölümde ise Kalkınmanın Finansmanı ele alınmaktadır. 

Kamu Ekonomisi dersi müfredatını  da belirleyen bu konular, III. 
Sınıf  Maliye Bölümü öğrencilerinin düzeyine uyarlanmıştır. Bir başka 
deyişle, beş yıllık sınıf  deneyiminden geçmiştir. 

Bu baskıda, Kamu Harcamalarının Artışı ile ilgili bir bölümün ek-
lenmesi, Maliyet-Fayda Analizinin Türk Yüksek Öğretimine Uygulan-
ması bölümünün ise çıkartılması, uygun bulunmuştur. 

Zaman içinde konu ile ilgili literatür izlenmeye çalışılarak, gerekli 
değişiklikler imkânlar ölçüsünde yapılmıştır. Görüleceği üzere, bu baskı-
da; pazar mekanizmasını başarısızlığa uğratan nedenler, bu arada dış-
sallıklar, yeni bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Ayrıca Sağlık ve Eğitim 
Harcamaları yeni literatür gözden geçirilerek yazılmıştır. 

Kitabın ilk baskısından sonra memnuniyet verici bir gelişme, Kamu 
Ekonomisinin bağımsız bir ders olarak Üniversitelerin müfredat  prog-
ramlarına yerleşmesidir. 

Kitapta, lıer bölümün sonunda, öğrencilerin yetişmelerine yardım-
cı olması temennisi ile sınav soruları ve problemler verilmektedir. Öğ-
rencilerin bu sınav sorularını çözmeye çalışmaları, eğitim açısından tav-
siye edilir. 

Bölümlerin, daha doğrusu konuların akışından anlaşılacağı üzere 
kitap, Kamu Maliyesinin tahsis fonksiyonu  ile başlamakta, bölüşüm 
fonksiyonu  ile devam etmekte, büyüme-istikrar fonksiyonu  ile son 
bulmaktadır. Ancak ağırlığın tahsis fonksiyonunda  (kamu harcamaların-
da) olduğunu itiraf  etmek gerekir. Bu özellik Kamu Maliyesi öğreti-
mindeki dengesizliğe yani vergilere verilen aşırı öneme karşı başvurul-
muş bir önlem olarak düşünülmelidir. 



— — — 



B Î R Î N C Î B Ö L Ü M 

KAMU EKONOMISININ KAPSAMı 

1. KAMU EK ONOMlSÎ'NÎN KONUSU VE KAPSAMI : 

Öncelikle Kamu Ekonomisi terimi kullanıldığında kastedilenin, 
geleneksel Kamu Maliyesi konusu olaıı Yergiler (ve bütçe)'e ek olarak, 
kamu harcamaları, sosyal seçim (kamusal karar alma süreci) ve KİT'ler 
olduğunu tekrar hatırlatmakta yarar vardır. Bir başka deyişle, Kamu 
Ekonomisi, Kamu Maliyesine bakışla daha geniş bir terimdir. 

\ Acaba neden adına Kamu Ekonomisi dediğimiz bir iktisat alt-da-
lınia ihtiyaç duyulmuştur? Bilindiği gibi ekonomik inallar paketi iki 
kısımdan oluşur : 

(i) B i r inc i k ı s ım: Kiş ise l ma l l a r 

(ii) İk inc i k ı s ım: Sosya l m a l l a r . 

Bu ayırırım kaynağı, piyasa mekanizmasının sosyal ihtiyaçların 
karşılanmasını hedef  alan sosyal malları sağlamada başarısızlığa uğra-
masıdır. Bir bitşka deyişle piyasa mekanizması, sosyal inalların sağlan-
masında etkin kaynak tahsisi yapamaz ve sosyal malları optimal ha-
cimde temin edemez. 

Sosyal mallar ajanında piyasa mekanizmasının başarısızlığa düş-
mesinin nedeni; sosyal malların fiyatlandırılamaması,  bölünemez ve ek-
lenemez oluşlarıdır. Şimdi aşağıdaki çizelgede (Çizelge 1.1) buraya kadar 
anlattıklarımızı özetlemeye çalışalım: 

Bu şemayı göz önünde tutarsak, Kamu Maliyesi genel olarak Yer-
giler ve Bütçe ile özetlenebilir. Kamu Ekonomisi ise bunlara ek olarak 
kamu harcamaları karar alma süreçlerini ve KİT'leri de kapsar. Biraz 
kabaca bir anlatımla söylenenleri özetlemek istersek. 

Vergiler  -)- Kamu  Harcamaları  Kamu  Maliyesi 

Kamu  Maliyesi  -f-  Sosyal  Seçim  KİT  Ekonomisi  -> Kamu  Eko?ıomisi 
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Kişisel 
Mallar 

Ekonomik 
Mallar 

Özel 
Teşebbüsçe 
Sağlanan 

•»• KİT'lerce 
Sağlanan 

Kamu Hizmet 
Kurumlarınca 

Sağlanan 

Anahtar 
Sanayiler 

Finansman : 

A. Fiyatlandırma 

Sosyal 
Mallar 

Salt Sosyal Mallar 
Karma Mallar 
Erdemli Mallar 

B. 
1. Vergiler 
2. Borçlanma veya Emisyon 
3. KİT kârları 

(Çizelge 1.1) 

Elbette ki bu tutum, çok genel ve kolaycı bir yaklaşım olup, eleş-
tiriye ve tartışmaya çok açıktır. 

/ 
Bu kaba şematik anlatıma devam eder ve eğer Kamu Ekonomisi'-

nin hacmini ekonomik büyüklükler itibariyle, yani sayısal olarak 
saptamak istersek: 

Kamu  Sektörünün  Hacmi  — Konsolide  Bütçe,  Mahalli  İdareler 
Bütçeleri  -f-  KİT  Bütccleri  -j-  Sosyal 
Sigorta  Kurumları  Bütçeleri 

Bu büyüklük bize Kamu Sektörünün kullandığı fonların,  daha doğ-
rusu kaynakların mutlak hacmini verir. Özellikle bu hacmi, GSMH'ya 
oranlarsak kamu ekonomisinin, milli ekonomi içerisindeki payını elde 
etmiş oluruz. 

_ . ., . Kamu  Sektörünün  Hacmi 
Kamu  hkonomısı  nın 1 ayı  = r<sı\n3 

(Nispi  Hacmi) 
Aslında Kamu Ekonomisi'ni (Devlet + Mahalli İdareler + Sosyal 

Sigorta Kurumları + KİT'ler) biçiminde ele almak ve .daha doğrusu 
KİT'leri de katmak, geleneksel Kamu Maliyesi yaklaşımı içerisinde 
yadırganabilir ama, DPT'nin uyguladığı Plan ve Programlardaki Kamu 
Sektöründen bu üçlünün anlaşddığı ortadadır. Bundan öteye artık yeni 
yayınlanan Kamu Ekonomisi kitapları içerisinde KİT'lere de yer veril-
meye başlanmıştır.1 

1 R. Millward, et al, op.  cil,.  ss. 199-280. 
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Yalnız bu kamu ekonomisinin hacmini saptarken hangi büyüklük-
lerin gireceğini kararlaştırdıktan sonra, bazı sorunların çözüm beklediği-
ni dikkate almak gerekir2: 

(i) Aslında devlet tarafından  sağlanan hizmetlerin ve malların değe-
rinin kişisel mallarda olduğu gibi çıktı değeri ile değil, girdi değerleri 
ile ölçüldüğünü hesaba katmak zorundayız. Bu durumda ölçülen değer 
kamu sektöründe kullanılan kaynakların piyasa değeridir. 

(ii) ikinci olarak, kamu harcamalarının bir kısmı sadece yeniden 
bölüşüm kaygısı ile yapılan transfer  harcamaları olup, milli gelir hesap-
larına sokulmazlar. Eğer kamu sektöründe doğrudan kullanılan yani 
tüketilen kaynakların değeri ile ilgili isek; transferler  devlet harca-
malarından çıkartılarak hesaplama yapılmalıdır. Yalnız, bu çözüme 
de, devletin gerçek faaliyetlerinin  hedefini  daraltarak saptadığı ve do-
layısıyla transferleri  de kapsayan gayrı safi  rakamların alınmasının 
daha doğru olacağı gerekçesi ile itiraz edilebilir. Bu sorun, transfer 
harcamalarının tabiatında mevcut muğlaklıktan ötürüdür. Örneğin 
devlet, yatırımları teşvik için bazı endüstrilere vergi indirimi uygula-
yabilir veya aynı endüstrileri açıkça subvansiyone edebilir. Bu ikinci 
düzenleme,yani sübvansiyonda, devlet harcamalarında mutlak rakam 
olarak bir artış görülmekle birlikte, bu husus nispi olarak yanıltıcı bir 
durumdur. Çoğu yazarlar, bu yanılmayı önleyebilmek için bu tip vergi 
indirimlerinin de "vergi harcamaları" adı altında açıkça muhasebeleş-
tirilmesinden yanadırlar. 

2. KAMU MALÎYESÎ'NÎN İŞLEVLERİ: 

Böylece sözü Kamu Maliyesi'nin işlevlerine (fonksiyonlarına)  ge-
tirmiş olduk. Öğretimde bir anlatım kolaylığı elde edebilmek için Kamu 
Maliyesi'ni daha doğrusu onu temsil eden Konsolide Bütçe'yi, bir T çi-
zelgesi ile tasvir edelim. 

Bilindiği gibi Kamu Maliyesinin üç fonksiyonu  vardır : 3 

(i) Tahs is İş lev i 
(ii) Bölüşüm İş lev i 
(in) İ s t i k r a r i ş l ev i 

2 A.B.Atkinson-J.  E. Stiglitz, Lectures  on  Public  Economics,  Newyork Mac Graw Hill, 
1980, ss. 15-16. 

3 Musgrave-Musgrave, op.cit.,  e. 6. 
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Gelirler 

(Kamu Maliyesi) 
Devlet Bütçesi 

Harcamalar 

1. Vergiler 1. Salt Sosyal Mallar 

2. Borçlanma / Emisyon 2. Karma Mallar 

3. KİT Kârları 3. Erdemli Mallar 

Bölüşüm  İşlevi 

S 

İstikrar  İşlevi 

(Çizelge 1.2) 

Tahsis  İşlevi 

A. Tahsis Fonksiyonu: 

Kamu Maliyesi'nin ilk işlevi, piyasa mekanizmasının sağlamada 
başarısızlığa uğradığı sosyal malların teminidir. Bir başka deyişle, Ka-
mu Maliyesi'nin Tahsis işlevi, sosyal malların optimal düzeyde sağlan-
ması için kaynakların tahsisidir. 

Bilindiği üzere sosyal malların tüketimi, rakip olmayıp engelle-
nemez. Dolayısıyla tüketiciler sosyal mallara ilişkin tercihlerini açık-
lamazlar. Ayrıca bölünüp eklenemeyen ve dolayısıyla fiyatlandırıl-
maları da mümkün olmayan sosyal mallarda, piyasa mekanizmasının 
kaynak tahsisi yapması mümkün değildir. Oysaki kişisel mallarda, her 
kim fiyatını  öderse, lüketim veya yatırım amacıyla mala sahip olur. 

Sosyal mallarda durum tam tersidir. Bir deniz fenerinin  hizmetini 
düşünelim. Deniz feneri  bir kez inşa edilip hizmet vermeye başladığında, 
bu hizmetten yararlanan gemileri durdurup belli bir harç tahsil etmek ve 
bunu kabul etmeyen gemilere hizmet vermemek gibi bir durum söz ko-
nusu değildir. Zira bu harcı tahsil maliyeti çok yüksek olduğu gibi, ve-
renler ve vermeyenler arasında hizmet açısından 'bir ayırım yapmak 
imkânı da yoktur. Tıpkı televizyon yayınlarında olduğu gibi: Bir kere 
yayın başladı mı, harç ödemeyenlerin istifade  etmesini önleyen bir me-
kanizma elde mevcut değildir. 

Bir başka hususa dikkati çekelim; sosyal malların bir kısmı milli 
düzeydeki, diğerleri ise mahalli düzeydeki sosyal mallardır4. Örneğin, 
milli savunma hizmeti milli düzeydeki sosyal maldır, sokak lambasının 
hizmeti ise mahalli düzeydeki bir sosyal maldır. 

4 İbid,  s.9. 
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B. Bölüşüm Fonksiyonu: 

Devletin piyasada oluşan gelir ve servet dağılımını olduğu gibi 
kabullenmesi ihtimali çok azdır. Zira piyasada oluşan birincil gelir 
dağılımı kişilerin sahip oldukları ve üretime sokabildikleri faktör  do-
natımlarına ve faktörlerin  fiyatlarına  göre değişecektir. Bir piyasada 
üretim süreci sırasında hem-zaman olarak gelir dağılımı da teşekkül 
eder. Ancak piyasa gelir dağılımının, toplumun arzu ettiği adil dağdım 
olabilmesi mümkün görünmemektedir. Öncelikle faktör  gelirleri, mevcut 
bulunmayan veya yeterli olmayan kişiler vardır: Yaşlılar, çocuklar, 
hastalar, sakatlar, işsizler ve yoksullar. Dolayısıyla devlet, piyasa gelir 
dağılımına müdahale ile vergilerden sonraki gelir dağılımını daha eşit-
çi ya da adil kılmaya çalışır. 

Bir piyasa ekonomisinde gelir dağılımı da piyasa mekanizmasmca 
üstlenilmekle birlikte bir ayırım yapdmalıdır:5 

(i) Nitekim etkin faktör  kullanımı ilkesi, faktör  girdilerinin, re-
kabetçi faktör  fiyatlandırması  ile birlikte oluşmasını gerektirir. 

(ii) Aileler arasında gelir dağılımı, piyasa mekanizmasmca tayin 
edilmelidir. 

Bu birinci kural, etkin kaynak kullanımına ilişkindir; ikincisi ise 
farklı  bir husustur. Faktör fiyatlandırması  rekabetçi bir piyasada ol-
mayabileceği gibi, rekabetçi bir piyasada olsa bile sonuçlan, yukardaki 
nedenlerle (işsizlik, hastalık) kabul edilebilir bulunmayabilir. Dolayısıyla 
bazı önlemler alınması gerekmektedir. 

Optimal Bölüşüm: Bu değerlendirme optimal bölüşüm konusunu 
gündeme getirmektedir. "Adü veya hakça bir bölüşüm nedir" sorusu, 
sosyal felsefeyi  ve değer yargılarını içeren bir husustur. Optimal gelir 
dağılımının ne olması gerektiği konusundaki ölçütler arasında seçim 
yapmak kolay bir iş olmadığı gibi, bu ölçütlerin herhangi birisini ilgili 
olduğu "adü" gelir dağılımı paftasına  dökmek de çok zordur. Ancak 
Musgrave'in dediği gibi, Modern iktisat, adil gelir dağılımı nedir sorusun-
dan kaçınmaktadır da. 

Aslında bir adalet kuralının, bir gerçek gelir dağılımının yorumun-
da fiilen  kullanılması iki önemli sorunu içermektedir6. 

İbid,  s. . 
İbid,  s.  . 
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(i) ilk sorun, bireylerin gelirlerinden türettikleri faydaları  ölçmek 
ve kişiler arasında fayda  mukayesesi yapmak mümkün değildir. Dolayı-
sıyla kişilerin gelirlerinden elde ettikleri faydaların  toplanabilmesini sağ-
layan basit bir yöntem mevcut olmadığından adalet ölçütü esas alına-
rak iki farklı  gelir dağıkıııı durumu değerlendirilememektedir. 

(ii) İkinci sorun, dağıtılacak pastanın yani milli gelirin hacmi 
(büyüklüğü),  nihai olarak nasıl bölüşüleceği ile ilgilidir. Bu sebeple, 
yeniden bölüşüm politikaları, aynı zamanda etkinlik maliyetlerini de 
içerdiğinden, hangi hakkaniyet ölçütü bölüşümde hedef  alınacaktır 
diye düşünüldüğünde, bu politikaların etkinlik maliyetleri de hesaba 
katılmalıdır. 

Böylece sözü bölüşüm politikalarının gerçekleşmesi için kullanıla-
cak mali araçlara getirmiş olduk. Bölüşüm fonksiyonu  genellikle vergi-
lerden sonraki gelir dağılımını hedef  aldığından, yukardaki (Çizelge 1.2) 
de bütçe gelirleri ile irtibatlandırılmıştır. Ancak bu, kaba ve basit bir 
yorumdur. 

Aslında bölüşüm amacıyla üç mali araç kullanılabilir7: 

(i) Vergi-transfer  yöntemi: Yüksek müterakki vergiler ile zengin 
hanehalklarından toplanan gelirlerin, yoksul hane-halkları gelirlerinin 
sübvansiyonunda kullanılması. 

(ii) Yüksek müterakki vergilerin sosyal hizmetlerin finansmanı 
için harcanması: Konut, eğitim, sağlık gibi. 

(iii) Lüks tüketim malları üzerine konulan vergiler hasılatının, za-
ruri ihtiyaç maddeleri üretiminin sübvansiyone edilmesine tahsisi. 

Görüldüğü üzere Kamu Maliyesi'nin bölüşüm fonksiyonunun  ağır-
lığı kamu gelirinde olmakla birlikte, kamu harcamalarına da sirayet 
etmektedir. 

C. İstikrar (ve Büyüme) Fonksiyonu: 

Maliye politikası şu dört amacı hedef  almalıdır8: (i) Tam-istihdam 
(ii) fiyat  istikrarı (iii) ödemeler bilançosu dengesi (iv) makul bir büyü-
me haddi. 

İbid,  s. . 
İbid,  . . 
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Dolayısıyla iç ve dış dengenin gerçekleşmesi ve tam-istihdam, tam 
kapasite konumunda büyümenin devamı istikrar fonksiyonunun  amacı-
nı teşkil eder. Zira tam istihdam ve fiyat  istikrarı, maliye politikası 
olmaksızın kendiliğinden gerçekleşemez. Kamu Maliyesi, istikrar fonk-
siyonunu ihmal edecek olursa, ekonomi dalgalanmalara maruz kalacak 
ve enflasyon  ya da işsizlik dönemlerine girilecektir. Belki de her ikisi-
nin birlikte gerçekleştiği dönemler (stagflation)  birbirlerini izleyecektir. 
Ancak akılda tutulması gereken husus, bu iktisadi dalgalanmalara karşı 
güdülecek maliye politikasının da yetersiz düzeyde icra edilmesi halin-
de, bir istikrarsızlık nedeni olabileceğidir. 

Bir ülkedeki genel istihdam hacmini ve fiyatlar  düzeyini belirle-
yen faktör,  toplam talebin hacminin, cari fiyatlarla  değerlendirilen üre-
tim potansiyeline ya da üretim kapasitesine oranıdır.9 Toplam talep 
milyonlarca tüketici ve üreticinin harcama kararlarının bir fonksiyonu-
dur. Bu harcama kararları ise, geçmişteki ve halihazırdaki gelir düzeyi, 
servet durumu, kredi imkânları ve beklentiler gibi çeşitli faktörlere 
bağlıdır. Bazı dönemlerde toplam harcamalar, tam-istihdam ve tam 
kapasiteyi sağlayabilecek düzeyde olmayabilir. 

Diğer taraftan  ekonomiler dünya üzerinde birbirlerinden izole 
(soyutlanmış) biçimde değildirler. Birbirleriyle dış ticaret ve sermaye 
hareketleri nedeniyle, temas halindedirler. Dolayısıyla yurt - içi geliri 
ve fiyatları  etkileyen her politika, ülkenin ihracat, ithalat ve ödemeler 
dengesini de etkileyecektir. Böylece ekonominin iç dengesi ile ilgili 
önlemlerin başarılı olabilmesi için, dış denge ile koordine edilmesi ge-
rekir. 

istikrar fonksiyonu  ya da maliye politikası Keynes'in bir katkısı 
olan Fonksiyonel Maliye anlayışının sonucudur. Ancak, o günden bü-
güne baktığımızda, istikrardan ne kastedildiğinin değiştiğini görüyoruz. 
1930 ve 1940'larda istikrar fonksiyonundan  amaç, veri potansiyel üre-
tim düzeyinde tam istihdam sağlamak idi. 1950'lerden sonra istikrar 
fonksiyonunun  amacı potansiyel üretimin büyüme haddinin belirlen-
mesi ve enflasyonun  seyri oldu. Maliye politikası, büyüme haddinin pi-
yasa mekanizmasına terki yerine, tesir edilmesini kabul etmiştir. Do-
layısıyla büyüme haddini etkileyen sermaye birikimini belirleyen, ta-
sarruflar  ve yatırım müşevvikleri stratejik bir önem kazanmış oldu10 

Son zamanlarda ise öncelik enflasyona  geçmiştir. 1960'larm sonlarında 

İbid,  8 . 
1 İbid,  s.  . 
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yüksek düzeyde istihdama ulaşılması üzerine istikrar fonksiyonu,  tam-
istihdam amacını saklı tutarak enflasyonun  dizginlenmesini esas al-
mıştı. 

1970'lerin sonuna doğru ise, istikrar fonksiyonu,  adına stagflas-
yon denilen, hem enflasyon  ve hem de işsizliğin birlikte oluştuğu duru-
ma çare bulmak için, işsizlik ve enflasyonu  beraberce hedef  aldı. Ancak 
stagflasyon  sorunu geleneksel maliye politikası önlemlerinin de etkilili-
ğini gündeme getirmiş oldu. 

3. KAMU SEKTÖRÜNÜ GEREKLİ KILAN SEBEPLER: 

Piyasa mekanizmasının başarısızlığa uğramasının nedenlerinin, 
Kamu Maliyesi'nin tahsis fonksiyonuna  yol- açtığını yukarıda ifade  et-
miştik. Piyasa mekanizmasının başarısızlığa uğramasını doğuran ve 
tahsis fonksiyonuna  yol açan nedenleri topluca şu şekilde özetleyebiliriz.11 

1) Üretim maliyetlerinin düşmesi. 

2) Sıfır  üretim maliyeti: Üretim maliyetlerinin düşmesine ilişkin 
uç örnek. 

3) Önemli ekonomik etkilerin fiyat  mekanizması tarafından  yaka-
lanamaması: Dışsal Ekonomiler. 

4) Kollektif  tüketim ve tüketimin engellenememesi: Sosyal Mallar. 

5) Arz konusundaki çeşitli sorunların piyasa mekanizmasını başa-
rısızlığa uğratması. 

A. Üretim Maliyetlerinin Düşmesi: 

Piyasa yapısının aksak olması durumunda [tekel (monopol), oli-
gopol, tekelci rekabet piyasaları], marjinal maliyetin marjinal vari-
data eşit olduğu üretim noktasında, eğer üretimin ortalama maliyeti 
düşüyorsa, tahsise ilişkin çeşitli önemli sorunlar çıkabilir.12 Bu tür pi-
yasa yapılarının dünyanın tüm ülkelerinde yan yana bulunduklarını 
bilmemizde yarar vardır. Önemli olan husus, bu aksak piyasalarda, fir-
ma için en kârlı üretim düzeyi (marjinal maliyet = marjinal varidat) ile 
toplum için optimal sosyal kaynak tahsisi [marjinal maliyet = ortala-

11 B.P.Herber, Modem  Public  Finance,  Illinois, R. Irvvin, 1975, s. 26. 
12 İbid,  s. 26 
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ma varidat (fiyat)  ] birbirlerine tesadüf  etmeyen farklı  noktalardır. Oy-
sa tam rekabet piyasasında ise bu noktalar; firma  açısından en kârlı 
üretim düzeyi ile sosyal bakımdan optimal kaynak tahsisi üretim mik-
tarı, aynı noktaya tesadüf  eder. Bilindiği gibi, tam rekabet piyasasında 
çok sayıda alıcı ve satıcının homojen bir malı mübadelesi söz 
konusudur. 

Tam ye aksak rekabet piyasalarındaki kaynak tahsisi farkı  (Şe-
kil : 1.1) de ortaya konulmaktadır. Elbetteki bu durum, üretim maliye-
tinin düşmesinin değil, aksak rekabetin kaynak tahsisine getirdiği farkı 
vurgulamaktadır. Tam rekabet piyasasındaki firmayı  temsil eden (Şe-
kil: 1.1 /a) da OQ* üretim miktarı, hem firma  için en kârlı üretim düzeyini 
yani marjinal maliyetin marjinal varidata eşit olduğu noktayı (q) hem de 
marjinal maliyetin ortalama varidata (fiyata)  eşit olduğu noktayı 
(q*) yani sosyal bakımdan optimal üretim hacmini temsil etmektedir13. 

Tam rekabette üretim, ilave bir ürünün üretim maliyeti, tüketici-
lerin ödeme arzusunda oldukları fiyata  eşit oluncaya kadar sürdürül-
mektedir. Bunun ötesinde, firmanın,  marjinal maliyetin, fiyata  (ortala-
ma varidat) eşit olduğu noktada üretim yapması, uzun dönemde opti-
mal sosyal üretim hacminde firmanın  toplam maliyetinin, toplam vari-
datını aşmayacağını da ifade  etmektedir. 

Diğer taraftan  (Şekil: 1.1/b) aksak rekabetin bir örneği olan tekel 
piyasasında, en kârb üretim düzeyi OQ,q noktasında marjinal maliyetin, 
marjinal varidata eşit olması ile belirlenir. Ancak firma  kârını azami 
kılan q noktası, optimal sosyal üretim, hacmini veren ortalama varida-
tın, marjinal maliyete eşit olduğu q* noktasından ayrdmaktadır. Yal-
nız firma,  aksak rekabet piyasalarında (monopol, monopolcü rekabet 
ve oligopol) azami kâr noktasını seçerken, gerekh olarak; marjinal 
maliyetin ortalama varidattan (fiyattan)  düşük olduğu, fiyat-üretim 
miktarı bileşimini seçecektir14. Zira, a!ksak rekabet piyasalarındaki fir-
maların monopol güçleri dolayısıyla, diledikleri fiyatları  tüketicilere 
kabul ettirme imkânı vardır. Dolayısıyla tüketici egemenliğine dayanan 
etkin kaynak tahsisi gerçekleşmemiş olur. 

Tekelci firmanın  (Şekil: 1.1 / b) kârını maksimum kıldığı noktadaki 
yanlış kaynak tahsisi, QjQ* düzeyindeki üretim düşüşü ile temsil edil-

İbid,  s. 2 . 
1 İbid,  s.2. 
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q noktası  (Firmanın  azami  kâr  üretim  hacmi)  : MM  = MV 
q+ noktası  (Sosyal  bakımdan  optimal  üretim  hacmi)  : MM  = MV 

mektedir. Özellikle söz konusu ekonomik malın sosyal olarak gereklili-
ği, toplumsal tercihlerle ortaya konulmuş ise ve eğer üretim düzeyi, 
optimal sosyal hacmin (0Q*) altında gerçekleşiyorsa, Kamu'nun, 
üretim düzeyini optimale yaklaştırmak üzere müdahalesi yolunda bir 
görüş ileri sürülebilir. 

Daha da önemlisi, eğer firma,  optimal sosyal üretim miktarı 0Q* 
civarında azalan üretim maliyeti ile karşı karşıya ise, bu optimal üretim 
hacminin gerçekleşmesi sonunda kâr edemez15. Kaçınılmaz olarak, bu 
şartlar altında toplam maliyet, toplam hasılatı (varidatı) aşar. Bundan 
öteye kâra geçemeden çalışma durumu ya kısa dönemde veya uzun dö-
nemde ortaya çıkabilir. Ancak bu zarar durumunun uzun dönemde oluş-
ması, daha ciddi sonuçlara yol açar. Zira kısa dönemde firmanın  hası-
latı, değişken maliyetlerini finanse  edebildiği sürece, firma  zarar da 
etse, faaliyetlerini  sürdürebilir. 

İşte. (Şekil: 1.2) de optimal sosyal üretim hacmi 0Q* ancak zarar 
ederek gerçekleştirilmektedir. "Azalan ortalama maliyet" şartlarında, 
marjinal maliyet devamlı olarak ortalama maliyetin altında seyret-
mekte ve neticede marjinal maliyetin ortalama varidatı (fiyatı)  kestiği 
noktada, ortalama varidat ortalama maliyetten küçük olmaktadır. Eğer 
firma,  optimal sosyal üretim miktarında ısrar edecek olursa, xyzw alam 

İS  ibid,  s.  28 
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kadar zarar edecektir. Bu durumda, her birim ürün başına FM ( = zy 
= ortalama maliyet - ortalama varidat) kadar zarar söz konusudur. 
Dolayısıyla bu malı hiç bir özel teşebbüsün, sürekli zarar nedeniyle, 
uzun dönemde üretebilmesi mümkün görülmemektedir.16 

Ancak bu durum, tarihi olarak, kamu sektörünün arzu edilen mal-
ların sağlanması için müdahalesi yolundaki iddialara uygun düşmek-
tedir. Çünkü, özel teşebbüsün yeterli miktarda bu malları sağlaması, 
bunları kârlı olarak üretememesi dolayısıyla mümkün değildir. 

Böylece, özel teşebbüs firmalarınca  zararına çalışma uzun dönemde 
mümkün olamadığından, eğer söz konusu malın optimal sosyal miktar-
da (0Q*) sağlanması gerekiyorsa17, (i) ya devletçe o malın üretimi üst-
lenilmeli (ii) veya özel teşebbüs firmasının  zararı sübvansiyone edil-
melidir. Buna alternatif  bir çözüm, kamu sektörünün "kamu hizmeti 
nizamnamesi" (public utility regulation) şeklinde kurallar koyarak özel 
firmanın,  OQj düzeyinde yani ortalama maliyetin ortalama varidatı 

0,1 Q* M i k t a r 

OM 

•MM 

0 A 
(Şekil: 1.2) 

Aksak Rekabet Piyasasında : Üretim Maliyetinin Düşmesi 

16 İbid,  s. 28. 
17 İbid,  s.  29. 
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kestiği başa - baş noktasında üretimde bulunması sağlanır. Bu başa-baş 
noktası üretim miktarında (OÇ^), firma  normal kâr elde etmekte ve OQ'ya 
bakışla optimal sosyal üretim miktarı OQ*'a daha yakın bulunmaktadır. 

Özetlersek: 

q noktasında:  OQfirmanın  azami  kâr  üretim  düzeyi  (MM  = MV) 

ql  noktasında  : OQl  firmanın  başa-baş  üretim  düzeyi  [OM  — OV 

(fiy^)  ] 
q*  noktasında:  0Q*  optimal  sosyal  üretim  düzeyi  [MM  = OV 

(fiy»t)  ] 

Her halükârda önemli bir ekonomik mal için aksak rekabet ve düşen 
üretim maliyetlerinin birlikte ortaya çıkmaları ve özellikle azalan üretim 
maliyetleri şartının, mümkün olan her üretim düzeyi için söz konusu ol-
masının doğurduğu ve piyasa mekanizmasının tahsis yapmada başarı-
sızlığa uğraması; devletin tahsis fonksiyonunu  üstlenmesi lehinde bir 
tezdir. 

B. Marjinal Maliyetin Sıfn-  Olması : 

Yukarda anlatdan azalan üretim maliyetlerine bir uç (kutup) 
örnek teşkil etmesi dolayısıyla, sıfır  marjinal maliyetle üretilen ekono-
mik mallar ayrıca ele alınabilir.18 Nitekim (Şekil: 1.3 / a)'da marjinal 
maliyet eğrisi (MM) yatay eksende yatmaktadır. Sosyal optimum üre-
tim düzeyi OQ* marjinal maliyetin (MM) ortalama varidatı (OY) 
kestiği noktada (q*) gerçekleşmektedir. Dolayısıyla tahsis etkinliği 
gereği, fiyatın  (OV), marjinal maliyete eşit bulunması nedeniyle fiyat 
sıfır  olacaktır. Bir başka deyişle, azalan maliyetlerin uç örneği olan sı-
fır  üretim maliyeti halinde söz konusu ekonomik mal bedelsiz olarak 
tüketicilere intikal ettirilmelidir. Zira, ilave tüketicilerin tüketimleri 
üretim maliyetlerini artırmadan (MM = O) mümkün olabilmektedir. 

F.Bator, azalan maliyetlerin bu uç örneğinde, marjinal maliyetin 
sıfır  olması halinin sosyal (kamusal) mallara ilişkin olduğunu, çünkü sos-
yal mallarda ilave bir tüketicinin tüketiminin diğer tüketicilerin tüketi-
mini düşürmeyeceğini ifade  etmektedir.19 Örneğin ilave bir radyo ya-
yınları dinleyicisi veya televizyon izleyicisinin piyasaya girmesinin mar-
jinal maliyeti sıfırdır.  Zira, bir sosyal malda ilave tüketicinin tüketimi, 

1 İbid,  s. 2 . 
1 İbid,  s.  29. 
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başka malların üretiminde kullanılan kıt kaynaklar bu sosyal malın 
üretimine çekilmeden gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla televizyon veya 
radyo izleyicileri için konulacak bir uniform  (tek) fiyatın  veya fiyat 
farkldaştırması  aracılığıyla uygulanacak değişken fiyatın  yanlış kaynak 
tahsisine yol açarak, optimal sosyal üretim miktarını veren q* nokta-
sından (OV=MM) tüketimi gerileteceği muhakkaktır. Eğer kaynaklar 
optimal sosyal üretim hacmine göre tahsis edilecekse, ilave tüketim üni-
tesinin marjinal maliyeti sıfır  bulunduğuna göre, fiyat  ta sıfır  olmalı-
dır. Ancak, sıfır  fiyat  durumunda özel teşebbüs kârı mümkün değildir. 

q noktasında:  0Q firmanın  azami  kâr  üretim  düzeyi  (MM—MV) 

q*noktasında:  OQ*  optimal  sosyal  üretim  düzeyi  (MM=OV) 

Yalnız dikkat edilirse, bir tekelin  bu ekonomik malı üretmesi ha-
linde üretim OQ düzeyinde gerçekleşir. Fiyat-miktar bileşimi açısından 
tekelcinin fiyatı  ne olacaktır sorusu (Şekil : 1.3 / b)de cevaplandırıl-
maktadır.20 q noktasında fiyat  QK olmalıdır. Bu durumda aşırı kâr 
OQKF olacaktır. Dolayısıyla sıfır  maliyet ve tekelin aşırı kâr talebi, 
kamu sektörünün müdahalesi için bir başka nedendir. 

a b 
(Şekil: 1.3) 

Azalan Üretim Maliyeti Uç örneği: Sıfır  Marjinal Maliyet 

20 İbid,  s. 28. 
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Ancak (MM =0) olması, kısa dönemde ve "kapasitenin sabit" olması 
halinde geçerlidir. Eğer uzun dönem için düşünülür ve kapasite artışı 
planlanırsa, yatırımların getireceği maliyet nedeniyle MM > O olacaktır. 

Örneğin ikinci TV kanalı veya TV'nin seyredilmediği bir bölgeye 
yayın yapabilmek için yatırımlar gerekli olduğunda, ilave bir tüketici-
nin getirdiği bir birimlik tüketim artışının maliyeti sıfırdan  büyüktür. 

C. Dışsal Ekonomiler: 

Üreticiler ve tüketiciler tarafından  icra edilen çoğu ekonomik faali-
yet diğer üreticiler ve tüketiciler üzerinde dışsal ekonomik etkiler ya-
parlar ve dışsal ekonomik etkiler, fiyat  mekanizmasınca yakalana-
mazlar.21 Bu tür "fiyat-dışı  etkiler" genel olarak dışsallıklar diye bili-
nirler ve aynı zamanda "dökülme" veya "komşuluk" etkileri olarak da 
anılırlar. Öz olarak, dışsallık bir ekonomik faaliyete  maruz kalan ekono-
mik ajanın, fiyat  mekanizması ile yakalanıp ölçülemeyen bir kazanç veya 
zarara uğraması, ancak bu ekonomik faaliyetin  başka bir ekonomik 
ajan tarafından  başlatılmasıdır. Bu ekonomik faaliyeti  başlatan veya 
maruz kalan ekonomik ajan, bir üretici veya bir tüketici olabilir. Eğer 
ekonomik faaliyeti  başlatan ekonomik ajan üretici ise, kâr amacıyla, 
tüketici ise fayda  (tatmin, refah)  amacıyla güdülenmiştir. Maruz kalan 
ekonomik ajan üretici ise, dışsallık ya kâr veya zarar artışı veya tüke-
tici ise, ya fayda  düzeyinin yükselmesi veya düşmesi şeklinde ortaya 
çıkacaktır.22 

a) Tüketiciler arasında fayda  fonksiyonlarının  etkilileşmesi (Tü-
keticiler arasında dışsal fayda): 

Varsayalım ki iki tüketici (A,B) ve iki mal (X,Y) söz konusu olsun. 
B şahsı hem kendi tüketiminden hem de A şahsının (X) tüketiminden 
fayda  çekmektedir. 

W  = U, (X,Y) 

UB  = Uf  f X , Y , X J 

Dışsal ekonomiler, anlaşılacağı üzere sosyal ve kişisel faydalar  ara-
sındaki farklılaşmanın  kaynağıdırlar. Bu sözleri açıklayarak irdeleye-
lim: 

1 İbid,  8 . 
İbid,  s.  . 
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(i) İlk olarak fayda  fonsiyonları  arasında etkileşmenin bulunmadığı 
bir durumdan başlayalım. A şahsının ekmek tüketiminin netice olarak 
etkin olabilmesi için, A'nın ekmeğin marjinal birimine affettiği  değer 
(M D a a ) ile ekmek üretiminin marjinal maliyeti (MM) eşit olmahdır. Bu 
A şahsının kendi tüketimine ilişkin içsel değerlendirmesine göre; sosyal 
refah,  tüketim yıllık 0Q* ekmek düzeyine varınca, maksimum olacak-
tır. (Şekil: 1.4) Kolaylık sağlaması amacıyla marjinal maliyetin sabit 
kaldığını varsayıyoruz23. 

(Şekil: 1.4) 
Kişisel ve Sosyal Marjinal Değerler 

(ii) Şimdi fayda  fonksiyonları  arasında etkileşme olduğunu kabul 
edelim. Varsayalım ki, bir başka şahıs (B), kendi ekmek tüketiminden 
fayda  çektikten sonra, ayrıca A'nm ekmek tüketimiyle de ilgilidir. Bi-

23 A.J.Culyer, The  Political  Economy  of  Social  Policy,  Oxford,  Martin Robertson, 1980, 
s.25. 
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lindiği üzere lıerkes, herkesin tükettiği ekmek miktarı ile ilgilenmekte-
dir. Zira başkalarının ekmek tüketimi, kendisine geriye ne kalacağı-
nı belirlemektedir. Ancak bu tür etki, fiyat  mekanizmasmca iletilir ve 
rekabetçi fiyatın  teşekkülüne aracı olur. B'nin A'nın tüketimi ile olan 
ilgisi bundan farklıdır.  A'nm yeterli ekmek tüketmemesi nedeniyle B, 
A'nın ekmek tüketmesini tercih etmektedir. Bir başka deyişle, A'nm 
ekmek tüketiminden sadece A değil, B de fayda  çekmektedir. Nitekim 
A'nm ekmek tüketimine B'nm atfettiği  marjinal değer MDBa giderek 
düşmektedir. Tıpkı (Şekil 1.4)'de çizildiği gibi24 . Böylece A, OQ* mikta-
rında ekmek tükettiğinde, A Q*e kadar marjinal (içsel) fayda  elde 
eder ve B ise Q*f  kadar marjinal (dışsal) fayda  çeker. 

Eğer A şahsı yıllık ekmek tüketimini bir somun daha artırırsa, 
A'nın içsel ilave faydası  Qe*'den ve B'ninki ise Q*f'den  biraz daha az 
olacaktır. Fakat her ikisinin elde ettiği, toplam ilave fayda,  bir ilave 
ekmeğin üretiminin getireceği marjinal maliyetten daha fazla  olacaktır. 
Dolayısıyla Pareto ölçütü dikkate alındığında A'nm daha fazla  ekmek 
yemesi halinde, sosyal refah  artacaktır. Gerçekten, dışsallığm mevcudi-
yeti halinde, Pareto optimal veya etkin ekmek tahsisi OQ* yerine OQp 

olmaktadır. Zira OQp tüketim düzeyinde, A ve B'nin her ikisinin sağ-
ladığı ilave fayda  (marjinal sosyal değer — MSD), ilave bir fayda  elde 
etmek için katlanılan marjinal maliyete eşit olmaktadır. Öyleyse dış-
salhkların mevcudiyeti halinde, bizim tahsis etkinliğine ilişkin, bilinen 
tahsis etkinliği kuralımızın değişmesi gerekmektedir. Yani: 

MD4  = MDB  = MM 

yerine, şöyle yazılması gerekmektedir:25 

MSD  = MDa4  + MI)"a  = MDbb  = MM 

A'nın ekmek tüketiminin marjinal sosyal değerlendirmesi, B'nin 
tüketiminin marjinal değerine ( = M D B B hiç bir marjinal dışsallık içer-
mez) ve marj inal maliyete eşit olacaktır. MSD görüldüğü üzere A'nm 
kendi tüketiminin MD yani (MDAA) ve B'nin, A'nm tüketimine atfet-
tiği MD yani ( M D A B ) toplamıdır. 

Dışsal yarar kavramı, sosyal politika açısmdan çok önemli bir hu-
sustur. Örneğin eğitim ve sağlığın devletçe subvansiyone edilmesinin 
önemli bir sebebi, sağladıkları dışsal yararlardır. 

İbid,  s. 2 . 
İbid,  s.  2 . 



KAMU  EKONOMİSİNİN  KA  PSAMI 21 

Yukarda vardan sonuç, nitelik açısından üç noktada irdelenebilir : 

(i) İlk olarak B'nin A'nın faaliyetinden  dışsal yarar çekiyor olması, 
A'ııın dışsal ekonomi yaratan faaliyetini  artırmaya iknası için sübvan-
siyon verilmesi ve böylece sosyal refahın  yükseltilmesi için yeterli olma-
yabilir. Ortaya çıkan dışsal yarar, A'nın cari faaliyet  düzeyindeki 
bir marjinal dışsal yarar olmahdır. Eğer MD b a (Şekil: 1.4)'de olduğu 
gibi bir kesikli çizgi ise, B'nin, A'nın tüketiminden yarar çekmesi ge-
çerli olmakla birlikte, A doğru miktarda ekmek tüketmektedir.26 Dik-
kat edilmesi gereken nokta, bundan öteye, A'nın etkin tüketim düzeyin-
de bile B, pozitif  marjinal fayda  (Qpa) çekmekle birlikte, bu husus A'nın 
tüketimini artırması gerektiği anlamına gelmez. Pareto  etkin  dışsal 
bir  marjinal  yararın  varolması  için  içsel  ve  dışsal  marjinal  değerler  top-
lamının,  marjinal  maliyeti  aşması  gerekir21. 

(ii) İkinci olarak Pareto ölçütü Q*'dan, Qp ye bir hareketi değerlen-
dirirken, bu hareketin iyi olduğuna, eğer dışsal olarak etkilenen taraf-
ların (bu durumda sadece bir kişi bulunmaktadır : B) ilave tüketimi 
subvansiyone etmeleri durumunda karar verilebilir. Yukarıdaki örnek-
te B (ecb) kadar ödeme yapmak durumundadır. B'nin ödeme durumun-
da olduğu (ecb) miktarı, Q*QP aralığında A'nın ilave bir somun tüket-
meye atfettiği  değer ile, ekmek fiyatı  arasındaki farktan  doğan alan olup, 
B, Q* faQp  alanı kadar dışsal yarar çektiği için, bunu ödemeye razıdır. 
Ancak, bir üçüncü kişi C, A'ııın ekmek tüketimiyle ilgilenmiyorsa, A ve 
B'nin (üç kişilik bir toplumda çoğunluk bile olsalar) C-'yi sübvansiyon 
ödemeye zorlamaları yararsızdır. Çünkü C, tazmin edümeksizin bazı 
yararları kaybedecek, ancak A ve B'nin bu olayla kazanacakları ilave 
yararların, C'nin üzerine yüklenen refah  kaybından daha fazla  olup ol-
mayacağı da bilinemeyecektir. 

(iii) Üçüncü olarak eğer B, A'nın daha fazla  ekmek yemesi için 
yardıma razı ise, neden "gizli el" (fiyat  mekanizması) onu bu işe zor-
lamamakta veya, eğer A ve B karşılıklı olarak Q*'dan Qp 'ye geçişten 
yararlanmakta iseler, neden devletin ekmek üretimini subvansiyone 
etmesi gerekli olmaktadır ? Neden A ve B birlikte hareketle bu potansi-
yel kazançtan yararlanamamaktadırlar ? Bu soruların cevabı ise, bazen 
bireyler arasında (A ve B ) işbirliği yapddığıdır. Bağış konusundaki 
faaliyetlerin  büyük bir çoğunluğu devlet müdahalesine gerek kalmak-
sızın gönüllü olarak yapılır. Ancak bireylerin potansiyel yarar gördükleri 

6 İbid,  s. 2 . 
7 İbid,  s.  2 . 
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halde, neden bu kazançları birlikte elde etmek için güdülenmedikleri 
sorusu, dışsallıklardan etkilenen tarafların  (kişilerin) sayısı çok artınca 
birlikte hareket zorlaşmaktadır, diye cevaplandırılabilir. Bu hususu 
ilerde sosyal malların incelenmesi sırasında "beleşçi sorunu" olarak ele 

Şimdi de üreticiler veya bir üretici ile tüketiciler arasındaki dış-
sal maliyet ilişkisini ele alalım. Buraya kadar dışsal ve içsel (kişisel) 
yararların farklılaşmasını  ele aldık. Şimdi sözü sosyal ve içsel maliyet 
farklılaştırmasına  getirmiş olduk. Burada, daha önce olduğu gibi, içsel 
marjinal değerler dikey olarak değil, yatay olarak toplanıp, marjinal 
maliyete eşit olduğu noktada optimuma ulaşılmaktadır (Şekil: 1.5).29 

Varsayalım ki bir ekmekçi ekmek üretimindeki normal girdilere 
ödemelerini düzenli bir biçimde yapmasına rağmen, fırınmdaki  duma-
nın bir kısmım dışarı salacaktır. Ne kadar fazla  ekmek üretirse, o kadar 
fazla  duman salacaktır. Fırın daha fazla  tüttükçe, komşuları daha sık 
temizlik, yıkama, boya, badana vs. yapmak zorunda kalacaktır. Ekmekçi 
OQ* düzeyinde üretimde bulunuyorsa, komşuları hava kirliliğinin ge-
tirdiği kirle devamlı mücadele etmek zorundadırlar. Fakat ekmekçinin 

alacağız28. 

MO 
v e y a 

MM 

MSM 

k MME 

MMT 

0 E k m e k 

(Şekil: 1.5) 
Kişisel ve Sosyal Marjinal Maliyetler 

İbid,  s. 2 . 
İbid,  . 2 . 
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kendisi bu maliyete maruz kalmayıp, başkalarına yani komşularına bu 
maliyeti yükleyecektir.  MME üreticinin içsel marjinal maliyetini, MMT 

ise toplumda arta kalan herkese yüklenen dışsal marjinal maliyeti 
göstersin. (Şekil 1.5)'den anlaşılacağı üzere, OQ* ekmek üretim düzeyin-
de marjinal değer Q*e 'dir. Bu üretim düzeyindeki marjinal maliyet 
Q*e ekmekçi tarafından  katlandan içsel maliyet olmakla birlikte, ek-
mekçinin komşularına yüklediği dışsal marjinal maliyet ise eg'dir. 
Dolayısıyla OQ* üretim düzeyinde marjinal sosyal maliyet Q*g olmak-
tadır. 

Eğer ekmekçi, üretimini yılda bir somun düşürecek olursa, bu mar-
jinal maliyetler toplamı (marjinal sosyal maliyet) düşüp, marjinal değer 
yükseleceği için net bir sosyal refah  artışı söz konusudur. Dikkatli bir 
okuyucunun gözünden kaçmayacağı gibi, sosyal optimum Qp'de gerçek-
leşmekte ve daha az ekmek pişirilmekte, bu üretim düzeyinde tüm ek-
mek tüketicilerinin marjinal yararı tam olarak, içsel ve dışsal marjinal 
maliyetler toplamına yani marjinal sosyal maliyete eşittir. Dolayısıy-
la; 

MDA  = MDB  = MM 
yerine, şimdi şöyle yazmak gerekir:30 

MDA  = MDB  = MMK  + MMT  [  = MSM] 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, dışsal maliyetin sosyal mali-
yete eşit olmayıp bir parçası olduğu ve ancak içsel ve dışsal maliyetler 
toplamının sosyal maliyeti verdiğidir. 

Sosyal mallara geçmeden önce, dışsal maliyet ve yararların varol-
ması durumundan, iktisat politikalarına ilişkin sonuçlara varmada iki 
önemli uyarıda bulunulması gereklidir : 

(i) İlk olarak, dışsal yararları bulunan malların veya hizmetlerin 
bedava dağıtılması gerektiği anlaşılmamalıdır. Aksi olarak da dışsal 
maliyetleri doğuran faaliyetlerin  toptan yasaklanması ifade  edilmemek-
tedir. 

(ii) İkinci olarak da, dışsallık ilişkisi, tüm ilişkilerde olduğu gibi 
mütekabiliyet esasına oturur. Örneğin bir üretim faaliyetinin  kirlilik 
yaratması sebebiyle dışsal maliyet doğurduğunu düşünelim. Burada 
kirlilik yaratan faaliyetin  sahibinin, kendisinin kirlilik yaratma ve 
böylece başkalarına dışsal maliyet yükleme hakkını haiz olduğunu, 
yanlış ta olsa, varsayıyoruz. Yine düşünelim ki, haklar sisteminde bir 

30 ibid,  s.28. 
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değişme oldu, bu sefer  komşuları kirlilikten yoksun yaşama hakkına 
sahip oldular. Böylece komşular, kirlilik yaratan faaliyet  sahibine bir 
dışsal maliyet yüklerler. Oysa kaynak tahsisi açısından, kimin hangi 
hakka sahip olduğu, önemli de değildir. 

Ancak, genel olarak devletin görevi, kendisine ait ekonomik faaliyet-
lerin ve piyasa mekanizmasına uygun ekonomik faaliyetlerin  neler ol-
duğunu sosyal refaha  katkılarını esas alarak belirlemektir. Dışsallıklar 
devletin ekonomik faaliyetlerinin  hacmini belirleme konusundaki te-
mel ölçüttür. 

D. Kollektif  Tüketim Olgusu (Sosyal Mallar): 

Sosyal mallar kollektif  tüketim konusu olup, dışsal ekonomüerin 
kanunlaştırılarak Bütçe'den finanse  edildiği özel bir halidir. Bunların 
tüketimini kollektif  kılan, tüketimlerinin birlikte ve eşit olmasıdır. İş-
te sosyal malları, kişisel mallardan ayırt eden nitelik, tüketimlerinin 
birlikte ve eşit olması özelliğidir31. Ayrıca sosyal mallar alanında piya-
sa mekanizması optimal sosyal üretim hacmini sağlayabilecek kaynak 
tahsisini sağlayamaz. Zira sosyal malların tüketimleri rakip olmadık-
ları gibi, engellenemez de. Kişisel mallarda piyasa mekanizmasının kay-
nak tahsisinde aksak rekabet ve azalan üretim maliyetleri durumları 
hariç, optimal sosyal üretim hacmini verebilmesinin nedeni, tüketici-
lerin tercihlerini (taleplerini) açıklamaya zorlanmalarıdır. Kişisel mal-
larda tüketiciler tercihlerini açıklamak zorundadırlar. Çünkü, kişisel 
malların tüketimleri rakip ve engellenebilir olma özelliği taşır. Sosyal 
mallarda ise, tercihler açıklattırılamadığından, beleşçi sorunu ortaya 
çıkar ve piyasa mekanizması sosyal malları fiyatlandıramayarak  başa-
rısızlığa uğrar. 

Bu özet anlatımdan sonra, sosyal malların kitabın üçüncü bölümü-
nün konusunu oluşturduğunu hatırlatarak, kollektif  tüketim ve piyasa 
mekanizmasının başarısızlığa uğramasını ileriye bırakalım. 

E. Arz Konusundaki Çeşitli Sebeplerin Pazar Mekanizmasını 
Başarısızlığa Uğratması: 

Prof.  Herber, ABD gibi bir serbest piyasa ekonomisinin tatbikatın-
dan ortaya çıkan ve arz konusundaki sebeplere bağlanan piyasa meka-
nizmasının başarısızlığa uğradığı konuları şöyle özetlemektedir:32 

31 B.Herber, op.  cit.,  ss 32-33. 
32 İbid,  s.  41. 
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(i) Öncelikle bir firmanın  pazar  konusunda  yeterli  bilgiye  sahip  ol-
maması,  diğer sebeplerden daha fazla  önem kazanmaktadır. Bazan ye-
terli bilgi olmaması nedeniyle önemli ekonomik mallarda yeterli üretim 
düzeyine ulaşılması mümkün görülmemektedir. Örneğin kırsal bölge-
lerdeki elektrifikasyonun  maliyeti ve talebi konusunda, piyasa meka-
nizması risk ihtimallerini tahminde yeterli olmayabilir. Eğer kırsal 
bölgelerin elektrifikasyonu  özel teşebbüse bırakılsa ve devletin üretimi 
örgütlemesi veya sübvansiyonu şeklinde müdahalesi söz konusu ol-
masa, talep ve maliyet konusundaki risklerin tahmin edilememesi do-
layısıyla köylere elektriğin götürülmesi çok gecikebilirdi. 

Bazı durumlarda "kollektif  risk alma" uzun dönemde maliyetini 
çıkarır. Örneğin sonuçlarının tam kestirilemediği büyük teknolojik ye-
nilikleri de içeren dev projelerin riskleri o kadar büyüktür ki, pazar meka-
nizmasının bu alanlarda kaynak tahsisini başarı ile yerine getirmesi pek 
mümkün görülmemektedir. Örneğin elektrik üretimi için kurulması 
düşünülen nükleer santral konusunda yeterli bdgi olmaması dolayısıy-
la kollektif  risklerin büyüklüğü ve uzun dönemde bu maliyeti çıkart-
ması nedeniyle piyasa mekanizması kaynak tahsisinde başarısızlığa uğ-
rar. Makro plandaki büyük araştırma ve geliştirme projeleri için aynı 
husus geçerlidir. 

Dolayısıyla "kollektif  risk alma" konusunda piyasa mekanizmasının 
içerdiği bilgiyi geliştirmek, firmaların  uzun-dönem kârlarım yükselterek 
arzu edilen ekonomik malların arzım arttırır. 

(ii) ikinci olarak, üretken kaynakların taşınamaz oluşu, etkin kay-
nak tahsisi sonuçlarının engellenmesine yol açar. Fabrikaların ve üretim 
tesislerinin tabiatlarının icabı, fizik  sermayenin coğrafi  hareketlili-
ğini eğer tamamiyle ortadan kaldırmasa bile, çok müşkül kılar. Bunun-
la birlikte, işgücünün bile coğrafi  akışkanlığı çeşitli şekillerde, örneğin, 
konut bulmak, kıdem almış olmak, kıdem tazminatı, başka işgücü piya-
salarına girişin sınırlandırılmış olması (belli bir sendika üyesi olmak) 
gibi sebeplerle kısıtlanmıştır. Her halükârda, piyasa güçlerinin gösterdi-
ği şekilde üretim kaynaklarının en etkin kullanım yerlerinde tahsisleri, 
kaynakların nakil edilememeleri dolayısıyla mümkün olamamaktadır. 
Böylece özel sektörün kaynakları etkin şekilde tahsisi engellenince, 
genel dengeye ulaşılması gerçekleşemeyecektir.  Örneğin Türkiye'de 
öncelikli kalkınma yörelerine yapılacak özel sektör yatırımları için ver-
gi indirimleri ve diğer teşvik tedbirleri mevcuttur. 

(iii) Üçüncü olarak belli  kaynakların  korunması,  söz konusu kaynak-
lar eşsiz nitelikte veya son derece kıt ise bazan gerekli olmaktadır. Top-
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lum sermaye ve işgücünün tam-istihdanunı arzu etmekle birlikte, kısa 
dönemde doğal kaynakların (üretimin toprak faktörü)  tam-istihdamını 
istememektedir. Kısa-dönem kâr kaygısı, eşsiz derecede kıt olan ve 
önemli kaynakların aşırı kullanımına (istismarına) yol açar. Örneğin 
ormanların tüketilmesi, madenlerin bitirilmesi gibi. Nitekim uzun-dö-
nemli sosyal refah  'devletçe yönlendirilen' kaynakların korunmasını 
gerektirir. Bunun ötesinde toplum bir doğal kaynak olarak temiz ha-
va, su ve çevre talep etmektedir. Doğal kaynakların korunması için 
başvurulabilecek politikalar; doğal kaynakların kamulaştırılması, ka-
mu hizmetleri nizamnamesi (public utility reğulation), men edici vergiler, 
kullanmama sübvansiyonları, su ve hava temizliği standartları. 

Dikkat edilmesi gereken nokta, kamu sektörü hem nihai tüketim 
malları, hem de ara malları niteliğindeki ekonomik mallara ilişkin kay-
nak tahsislerini etkileyebilmektedir. 

4. ÖZEL SEKTÖR YE KAMU SEKTÖRÜ ARASINDAKİ 
İLİŞKİLER : 

Buraya kadar olan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, kamu sektö-
rünün fonksiyonları,  özel sektörün ve hanehalkmın faaliyetlerinden  çok 
farklıdır33.  Bununla birlikte, tüm ekonomik faaliyetlerin  yürütülmesi 
sırasında her iki sektörün birbirleriyle ilişkileri olup bağlantıları mevcut-
tur. Sektörler arasındaki bu karşılıklı dayanışmayı (Şekil: 1.6)'da eko-
nomideki gelir ve harcama akımları yardımıyla göstermek mümkündür. 
Bu basitleştirici şemada dış ticaretin ve firmaların  tasarrufunun  bulun-
madığı varsayılmakta ve tek verginin, gelir vergisi olduğu kabullenil-
mektedir. 

A. Gelir ve Harcama Akımları: 

Düz çizgiler (Şekil: 1.6)'da34, özel sektörlerdeki gelir ve harcama 
akımlarım, kırıklı çizgiler ise kamu sektöründekileri göstermektedir. 
Önce hiç kamu sektörünün mevcut bulunmadığını varsayalım. Saat-
yelkovan doğrultusunda hareket edecek olursak, (1 nolu) düz çizgi 
hanehalkı kesiminin faktör  piyasasındaki satışlarından elde ettikleri 
geliri göstermektedir. Bu gelir karşılığında harcama yapılırken ya tü-
ketim mallarına (4. hat) veya tasarrufa  (5. hat) tahsis yapılmaktadır. 

. 33 Musgrave-Musgrave, op.cit.,  s.20. 
34 İbid,  s. 21. 
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Tasarruflar  ise sermaye piyasası aracılığıyla yatırımlara dönüşmektedir. 
4. ve 6. hatlar birleşerek, hanehalkmm gelirinin mal piyasasından mal 
satın alımlarını oluştururken, aynı zamanda firmaların  faktör  piyasa-
sından, faktör  kiralamak için kullandıkları hasılatlarını sağlamaktadır-
lar. 

Devlet, bu gelir-harcama şemasına sokulduğunda, özel sektör yanın-
da devletin de faktör  piyasasından faktör  alımları yaptığına (2. hat) 
ve mal piyasasından ise mal satın aldığına (7. hat) şahit olmaktayız. 
Bu mal ve faktör  satın alımlarına ek olarak devletin transfer  ödemeleri 
yaptığı görülmektedir (8. hat). Devlet gelirleri ise vergiler (9. hat) ve 
borçlanmadan (10. hat) elde edilmektedir. 

Bu şemadan görüldüğü gibi, karşılıklı olarak birbirlerini bir koza 
gibi sarmaktadırlar. Kamu sektörü hem mal piyasasında hem de faktör 
piyasasında alıcı olarak bulunmakta ve özel sektör ile paylaşmaktadır. 
Kamu sektörünün faaliyetleri  fiyat  sistemi bütününün bir parçasıdır. Bu 
nedenle, mali politikalara özel sektörün nasıl tepki vereceği, bu politika-
lar oluşturulurken hesaba katılmalıdır. Örneğin sistemdeki A veya B 
noktalarına yüklenecek bir verginin doğuracağı tepki, vergi yükünü 
oldukça farklı  yerlere kaydıracaktır.35 Örneğin A noktasına konulacak 
bir vergi, bir KDV olabilir ve vergi yükünü tüketime oturtabilir. Eğer 
sadece gelir vergisi uygulanması şartında İsrarlı isek, Kaldor tipi bir 
Harcama Vergisi uygulanmalıdır. Ancak bu istisna dışında, A noktasın-
daki bir verginin genel olarak mal piyasasına ilişkin ve fiyatlara  ithal 
edden bir vasıtalı vergi olacağı kabul edilebilir. B noktasındaki bir 
vergi ise, faktör  piyasasına ilişkin bir gelir vergisi niteliğinde olacak 
ve hem tüketimi hem de tasarrufları  kavrayacaktır. 

Yalnız dikkat edilmesi gereken husus, kamu sektörünün özel sek-
törün sırtına yüklenmiş bir yük gibi düşünülmesi veya özel sektörün 
kamu sektörüne tabi gibi gösterilmesi gerçeğe uygun düşmemektedir. 
Daha ziyade adına karma ekonomi denilen sistemde birbirlerine içerden 
kenetlenmiş parçalar olduklarım kabul etmek doğru olur. 

B. Faktör ve Ürün Akımları: 

Aşağıdaki (Şekil: 1.6)'da yer alan akımları gelir ve harcamalar gibi 
parasal akımlar yerine, faktör  girdileri ve ürünler cinsinden reel akımlar 
olarak da ele almak mümkündür.36 Eğer saat- yelkovanının aksi is-

İbid,  s. 2 . 
İbid,  s.  2 . 
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(Şekil: 1.6) 
Ekonomide Kamu Sektörünün Yeri 

tikamette seyredersek; 1. ve 2. hatlar sırasıyle özel ve kamu sektörleri-
ne faktör  girdilerinin akımım göstermektedir. Buna mukabil 4., 6. ve 7. 
hatlar ise firmaların  çıktılarının özel ve kamu sektörlerindeki alı-
cılara akımını vermektedir. Şimdi bir ilave hattı, noktalama ile çizil-
miş 11. hattı, yani sosyal mal ve hizmetlerin bedelsiz olarak tüketicilere 
akımım şekle ilave etmemiz gerekir. Dikkat edilirse bu sosyal malların 
devletten tüketicilere akışını gösteren noktalı 11. hat, mal piyasasın-
dan geçmemekte ve finansmanı  ise vergiler ve borçlanma ile mümkün 
olmaktadır. Yalnız bu sosyal mal üretiminin ancak bir kısmı devletin 
satın aldığı faktör  girdileri (2. hat), gerisi ise özel sektörün sağladığı 
mal ve hizmetler (7. hat) ile mümkün olabilmektedir. 

5. DEVLET OLGUSU : 

Bu başlık altında, modern devlet teorilerini ele alacağız ve devlet 
konusundaki dört farklı  akımı inceleyeceğiz. Böyle bir ihtiyaciD nedeni, 
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devletin, tıpkı firmalar  ve lıanehalkı gibi kamu ekonomisinin bir ekono-
mik ajam olduğudur. Bu husus yukarıda (Şekil 1.6)'da ele alınmıştır. 
Dolayısıyla devletin niteliğinin açıklanması, kamu ekonomisine veri-
len ekonomik fonksiyonların  anlaşılmasına da yardımcı olacaktır. 

A. Devlet Kavramı: 

Devlet nedir sorusunun cevabı farklı  olmuştur. Günümüzde ise bu 
soruya üç şekilde cevap aranmaktadır. Sözleşme, sözleşme /cebir, cebir 
yaklaşımı.37 Önce bu yaklaşımlara bir göz atalım. 

a) Sözleşme  Yaklaşımı: 

"Salt" sözleşme yaklaşımının özü, sözleşmede yer alan konularda 
tam gönüllü muvafakat  ile anlaşmaya varılmasıdır38. Bu muvafakatin 
sebebi, bireyin çıkarının en iyi hizmet şeklinin sözleşmeye uygun hare-
ketle mümkün olabileceğidir. Sözleşmeci görüşün mantığı aşağıdaki gi-
bidir. 

Dünyada birden fazla  kişi bulunduğuna göre, insan davranışları 
birbirinden etkilenmektedir. Herhangi bir bireyin davranışı, az veya çok, 
başkalarının davranışı ile sınırlanmaktadır. Her birey için kişisel kaynak 
ve hedef  yelpazesinin varolduğu kabul edilirse, bunlar açısından diğer 
bireylerin faaliyetleri  yardımcı veya aleyhte olarak düşünülebilir. Hiç 
bir sözleşmenin varolmaması halinde, kendi amaçlarım gerçekleştirmek 
isteyen bireyler ya birbirleri ile işbirliği yapmak veya çatışmak zorun-
dadırlar. Herhangi bir belli pratik amacı ele aldığımızda, bu hedef  ki-
şisel güvenlik veya geçim için yeterli üretim olabilir. Her rasyonel birey, 
potansiyel kazanç veya zararın diğer bireylerle işbirliği veya çatış-
mada yattığının farkındadır. 

Sözleşmeci devlet teorisine göre, her bireyin işbirliği çözümünü ter-
cih ettiği anlaşılır. Zira, her birey, işbirliğini benimseme sayesinde, birey-
sel faaliyetlerde  rekabet ile erişebileceğinden çok daha fazlasını  elde 
edebilecektir. Böyle bir işbirliği davranışı, bireyin dışındaki bir sosyal 
birime yani bir derneğe ihtiyaç gösterir. Çünkü böyle bir dernek içeri-
sinde bireyler ortak olarak arzu edilen sonuçları, işbirliği ile gerçekleştire-
bilirler. 

37 D.K.Whynes-R.A.Bowles,  The  Economic  Theory  of  the  State,  Oxford,  Martin Robertson, 
9.3. 

38 İbid,  s. 4. 
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Her dernek (birlik) belli bir meseleyi çözmek veya ihtiyacı karşda-
mak için kurulmuştur. Tek başına bir derneğin tüm ihtiyaçların getirdi-
ği sorunları karşılaması mümkün değildir39. Her birey konut veya gıda 
ya da giyecek ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için farklı  dernek-
lere katılmak zorundadır. Bu ihtiyaçların her birinin karşdanması, bi-
reyin fayda  fonksiyonuna  girerek etkileyecektir. Acaba tüm üyelerinin 
bütün amaçlarım aynı zamanda tatmin edebilecek bir derneklerin der-
neği kurulamaz mı ? Bu sorunun cevabı ise, devletin bu derneklerin tü-
münü kapsayan bir şemsiye dernek olarak düşünülmesidir. 

Ancak bu şekilde bir devletin kuruluşu, bazı sonuçları da beraberin-
de getirir. Tatmine çalışılan amaçlar yelpazesi dolayısıyla devletin kuru-
luşu halinde, bu maddi amaçların karşılanabilmesi için maddi kaynak-
lara sahip olunması gerekmektedir. Dolayısıyla devlet, yalnızca birbir-
leriyle kaynaşmış bireylerden değil, fakat  devletin amaçlarının gerçek-
leştirilmesinde kullanılacak maddi kaynaklar topluluğundan, bir başka 
deyişle, "ülke"den oluşur. 

Eğer bir anlık bile olsa, hayal dünyasına geri dönülürse, devletin 
sözleşme teorisi aşağıdaki şekilde izah edilebilir. Bir grup birey, bir 
anlaşma veya sözleşme üretmek için bir konferans  masasına oturup 
varılan sözleşme sayesinde başka eylemlere bakışla daha yüksek potan-
siyel kazançları sağlayabileceklerdir. Böyle bir sözleşme, optimal sonuç-
lara varılabilmesi için gerekli sosyal eylem kurallarım karara bağlar ve 
bireyin sözleşmeyi imzalamasıyla bütün bu kurallar onaylanmış olur.40 

Bu sözleşmede aym zamanda topluca sahip olunan bölgenin (ülkenin) 
imzalayanlar tarafından  nasıl yönetileceğine ait ve diğer konferans  ma-
salarında oturan bireylerin kötü niyetlerinden ülkenin korunmasını 
sağlayacak hükümler yer almahdır. Eğer böyle konferanslar  maliyet-
siz olarak toplanabilirse, nihai tahlilde bu tür argümanlar dolayısıyla 
dünya ölçüsünde bir çözüme varılması beklenebilir. 

b) Sözleşme  / Cebir  Yaklaşımı: 

Yukarıda sözleşme yaklaşımında ele alınan teoride, sözleşmenin ma-
hiyeti çok sınırlıdır. Bir başka deyişle potansiyel olarak kazançlı çıka-
cak her birey, anlaşmaya dahil olmaktadır. Ancak bu sözleşme yaklaşı-
mı, sezgisel olarak tüm sorunları ortadan kaldırmaktadır. Ki, bu eğilim, 
sözleşme yaklaşımım kabul etmiş çoğu tecrisyenleri bile endişeye düşür-

İbid,  s. . 
İbid,  . . 
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mektedir. Zira bu teorisyenleri endişeye düşüren lıusus sözleşmenin belli 
bir nitelikte anlaşdmasıdır. Sözleşmenin mahiyeti konusunda iki ihti-
mal mevcuttur:41 

(1) İlk olarak her birey her belli konudaki tüm eylemlerine ait ken-
disini bağlayan bir sözleşmeye imza koyarak taraf  olmaktadır. Sözleş-
menin tümü göz önünde tutulduğunda, bireyin anlaşmaya taraf  olarak 
kazançlı çıkacağı bilinmekle birlikte, belli alanlarda kendi kişisel görü-
şüne göre kollektif  sonuçların daha düşük düzeyde fayda  sağlayacağını 
düşünmektedir. Bu konular gündeme geldiğinde, işbirliği yapacağına, 
rekabet etmeyi tercih edebilir. Dolayısıyla bireysel ve derneksel amaçlar 
daha önceki konularda olduğu gibi, iç içe değildir. İkinci olarak, birey 
sözleşmeyi kabul edip onaylamasına rağmen, diğer üyeler sözleşmeye 
sadık kalırken kendisinin sözleşmeyi ihlâl etmesinin, kişisel açıdan op-
timal sonucu verebileceğine inanabilir. Örneğin sözleşme, onaylayan 
bir üyenin, bir diğer onaylayan üyeyi öldürmesini yasaklarken, bu du-
rum, üyelerden birine, diğerlerini yoketmek fırsatı  verirken, başkaları 
tarafından  imha edilmesine karşı da bir bağışıklık getirmektedir42. 

Varsayalım ki bireylerden biri sözleşmede yer alan belli kurallara 
veya sözleşmenin tümüne muhalif  hareket etmektedir. Bu durumda 
muhalif  olan bireyin kollektif  olarak denetimi, dikkatleri üzerinde top-
lamaktadır. Özellikle bu durum, bireylerde sözleşmenin kurallarına ay-
kırı hareket etmenin akıllıca olduğu kanısını yerleştirirse, bu gelişme 
derneğin son bulmasına ve tüm bireylerin daha düşük refah  konumuna 
inmelerine sebep olur. Bireyler, sadece kuralların neler olacağı konusun-
da değil, aynı zamanda kuralların nasıl konulacağı konusunda da kara-
ra varmak zorundadırlar. Söz konusu sözleşme aslında anayasa olarak 
bilinmektedir ve bu anayasa kollektif  karar alma kurallarının da çatı-
sını oluşturur: Dolayısıyla anayasa, yani kollektif  karar alma kuralları, 
kuralların kendisinden, kanunlardan önde gelir. 

Üyelerin sözleşmede yer alan kuralları çiğnemesinin dernek açı-
sından negatif  kazanç sağladığını varsayarsak; dernek kurallara uyma-
da hiç' bir kişisel çıkar görmeyen bireyleri bu kurallara uymaya nasıl 
zorlamalıdır ? Teorisyenler bu soruyu iki şekilde cevaplandırmaktadırlar. 
Bir taraftan  iddia edilebilir ki, sözleşmede gedik açarak daha yüksek 
kazanç sağlayacağını sanan birey, fiiliyatta  yanıltılmıştır. Bu durumda 
gereken şey, bu bireyin arkadaşları tarafından  sosyalleştirilmesi yani der-

1 i d ,  s. . 
1 İ b i d ,  s.  . 
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neğiıı samimi olarak kendisinin gerçek çıkarı ile uyumlu bir şekilde ha-
reket ettiğine ikna edilmesidir. Bu sorunun salt sözleşme yaklaşımını 
soysuzlaşt erdiği anlaşılmaktadır43. 

Eğer kurallara başkaldıran birey, daha da inatçı olduğunu ispat 
ederse, teorisyenlerin çoğu, bu takdirde dernek için zor kullanmaktan 
başka hiç bir seçim kalmadığında anlaşmaktadırlar. Eğer birey kendi 
rızasıyla kurallara uymazsa, kendisinin uymaya zorlanması gerekir. 
Dolayısıyla sosyal kararları alanların bu tür insanlara dünyevi müeyyi-
deler uygulayabilmek için şiddet kullanabilme imkânları ile donatılma 
ları gerekir. Bundan da öteye, bu sosyal karar alıcının şiddet kullanma 
olanakları konusunda tekele sahip olması gerekir. Böyle bir monopolün 
olmaması halinde, kuralları ihlâl eden şahsın iradesinin, derneğin 
çıkarlarına karşı galip çıkması mümkündür. Bu sonuç ise sözleşmenin 
mevcudiyetini ortadan kaldırır. 

c)  Cebir  (Zor)  Yaklaşımı: 

Bundan önceki iki yaklaşımda, zımni olarak sözleşme gönüllülük 
esası üzerinde oluşturulmaktadır. Dolayısıyla bireylerin kendi eylem-
lerinde hür olarak seçim yaptıklarını ve buna göre kendilerine en yük-
sek potansiyel kazancı sağlayacak belli bir derneğe katıldıkları varsayıl-
mıştır. 

Sözleşme / cebir teorileri söz konusu olduğunda, devlet kurulduk-
tan sonra tüm bireylere sosyal kuralların tatbik edilebilmesi için sos-
yal-kararları alanlara bir tekel gücü verilmektedir. Varsayalım ki belli 
bir sınıfa  mensup bireyler, bu tekel gücüne exante yani daha devlet ku-
rulmadan önce sahip olsunlar. Bu güç çeşitli şekillerde anlaşılabilir. 
Salt askeri güçten (şiddet tehdidi), ekonomik güç (bir sınıf  ekonomik 
kaynakları denetim altına aldığından, bunlara ulaşamayan bireylerin 
yaşayamamaları)e kadar yollar vardır. Bu durumda, nihai sözleşmenin 
yalnızca güçlü sınıf  tarafından  düzenlenmesi muhtemeldir.44 Diğer tüm 
bireyler ise bu sözleşmeyi zor altında imzalarlar, zira onlara açık iki 
seçim vardır. Ya sözleşmeyi imzalayıp derneğe üye olmak veya ölmek, 
Bu seçimle karşılaşan bireylerin genellikle katılmayı tercih ettikleri 
varsayılmaktadır. Bazı bireyler, istisnai olarak, derneğe katılmanın, 
ölümü seçmekten daha korkunç olduğunu düşünebilirler. Bazı haller-
de ise, seçim alternatifleri  daha az ürkütücü olabilir. Örneğin sürgüne 
gönderilmeyi kabul etme veya iltica (göç) etmeyi benimsemek gibi. 

İbid,  s. . 
İbid,  s.  . 
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Bu güçlü sınıf  kendi şartlarını sözleşmeye kural olarak koydura-
bilir. Bunun ötesinde, sosyal karar almayı ve sözleşmeye dayanarak tüm 
devlet yapısının bu belli sınıfın  çıkarma hizmet edecek şekilde oluşturul-
ması sağlanabilir. Güçlü olmayan üyelerin taraf  tutan sözleşme ile etki-
sizleştirilmesi, sezgisel olarak çok muhtemeldir. Ancak bununla çelişkili 
olarak mutlaka güçsüz üyelerin etkisizleştirilmesi gerekmez. Egemen 
olan sınıfın  çok iyi niyetli olması dolayısıyla potansiyel olarak sömiirü-
lecek bireyler kendilerini daha müreffeh  bir durumda bulabilirler. Diğer 
taraftan  başlangıçta baskı rejimi kurmak için örgütlenmiş bir sınıf, 
bir ihtilale veya toplu bir nifak  hareketine kitlelerin katılması ihtimali-
ni önleyebilmek için tavizler vermeye veya feragata  yanaşabilir. An-
cak, bu ihtimallerin gerçekleşmesi, kuşkusuz, tamamiyle sözleşmenin 
yapısına, tarihi şartlara ve bireylerin hürriyetler konusundaki kişisel 
değerlendirmelerine dayanmaktadır. Örneğin Norman fatihlerle  Saxon 
küçük üreticilerin uzlaşarak anlaşması sonunda Britanya Devleti'nin 
anayasal temelleri atılmıştır. Ancak 1980'lere gelindiğinde, ingiliz kol 
işçilerinin -tıpkı madenciler grevinde görüldüğü gibi- bu uzlaşmayı ve 
sözleşmeyi benimsediklerini söylemenin güç olduğunu, Wlıynes ve Bow-
les iddia etmektedirler45. 

d)  Sonuç  : 

Bu kabaca çizilen çizgilerden, devletin ne olduğuna dair bir fikir 
edinmek mümkündür. Devlet, bireylerin kurduğu bir cemiyet (dernek) 
olup, her birey kurallara uymak ve sosyal kararları alanlar tarafından 
uymaya zorlanmak durumundadır. Bu kurallara uymak ya gönüllü ve-
ya zorla karşılaşmak sonunda olabilir. Ancak zor kullanmak gereki-
yorsa, sosyal kararları alanların iradesinin başka tüm iradelere üstün ve 
egemen olması, yani karar alıcının güç tekeline sahip bulunması icap 
eder. Ayrıca derneğin üyelerinin bu belirlenmiş sosyal kuralların geçerli 
olduğu belli bir ülkeye malik olması gerekmektedir. 

Bu tanımlamalar tamam ve yeterli değildir; zira, devlet hem içer-
den hem de dışardan bakılarak tanımlanabilir. Dolayısıyla insanlık 
topluluğunun tek devlet çatısı altında buluşma alternatifim  seçeceğine 
dair bir sebep yoktur. Bundan ziyade, çok sayıdaki bireyler toplulu-
ğunun, çok sayıdaki farklı  devletlere katılması ve bu devletler arasın-
daki ilişkilerin sosyal kararları alan egemen güce atfen  tanımlanması 
mümkündür. Bu örgüt veya tüzel kişi ya da grup, kendi üzerinde hiç bir 

45 İbid,  s. 8. 



34 KAMU  EKONOMİSİNİN  KAPSAMI 

otoriteyi kabul etmezse, (aksi halde böyle bir otoriteyi kabullenmesi ege-
men olmamasına yol açar), bu devletler doğal durum'da yani uluslararası 
anarşi ortamında bulunacaklardır. Bağımsız bireylerin varolduğu ma-
sal dünyasına geri dönersek, bu bireyler kendi kanunlarını kendileri 
yaparlar. Bunun yerine daha küçük saydaki bireyler topluluğunun ge-
niş bir otorite tanımadan yaşamaları ikame edilebilir46. Bu bireyler için 
söz konusu doğal durum, Hobbes'gil tanımdan daha farklıdır.  Buna rağ-
men bu doğal durum'da bireyler için söz konusu iki strateji, devletler 
için de geçerlidir. Birincisi, ya devletler ülke ve yurttaşlar konusunda 
ihtilafa  düşerek birbirleriyle rekabet edecekler ve belli bir devlet tanı-
mında nihai olarak, şiddet aracılığıyla uzlaşacaklardır. Almaşık olarak, 
devletler de sözleşme çözümünü kabul ederek, kendileri bir dernek kura-
caklardır. Bu durumda devletler, daha yüksek bir otoriteyi tanımaları 
dolayısıyla, devlet olmaktan da çıkacaklardır. 

Ancak, devletler için geçerli bir arada yaşama (co-existence) stra-
tejisi bireyler için söz konusu değildir. Önceki teorilerde devlet otarşik 
(kendi-kendine yeterli) olmak üzere kurulmakta idi. Ancak bireyler 
otarşik olamazlar. Yalnız otarşiyi devletler için kesinlikle kabul edecek 
olursak, devletler arasında hiç bir ilişkinin mevcudiyeti gerekmemekte-
dir. Çünkü devletlerin amaçlarına ulaşmaları için faydalı  değildir47. 

Bundan öteye, sözleşme teorilerinde açıkça tamm icabı olarak, bi-
reylerin devlet türündeki bir kollektif  faaliyetinin  kendi amaçlarına en 
iyi hizmet edeceğini kabul ettik. Şimdi aynı şey devletler için de söz ko-
nusu olabilir. Devletler bazı hallerde toplu hareketi tercih edebilirler. 
Örneğin savunma anlaşmaları gibi. 

Yukarıda devlet konusunda ileri sürülen fikirler,  bir çok cevaplandı-
rılmamış soru bırakmaktadır. Egemenliğin niteliği, yurttaşlık, otorite 
gibi sorular siyaset bilimcilerin araştırmalarına terkedilmek durumun-
dadır. 

B. Günümüzde Uygulamada Devlet Anlayışları: 

Devletin mahiyeti ve kaynağı ile ilgili görüşleri ele aldıktan sonra, 
günümüzde siyasi iktidara ve dolayısıyla devlete siyasi partiler aracı-
lığıyla damgasım vuran devlet anlayışlarına kısaca değinmek gerekir. 
Zira siyasi iktidarların devlet yorumuna göre, kamu sektörünün nispi 

6 İbid,  s. 8. 
7 İbid  s.9. 
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genişliği ve kamu ekonomisinin fonksiyonları  değişecektir. Böylece sözü, 
günümüzde uygulamada görülen dört farklı  devlet anlayışına getirmiş 
olduk. Ancak, bundan öteye ekonominin ve özellikle Kamu Ekonomisi-
nin, siyasi niteliğini ilımal ederek tahlil yapmanın ve anlamanın müm-
kün olmadığını belirtmekte yarar vardır. 

a) Muhafazakâr  (Friedman) Devlet Anlayışı, 
b) Liberal (Galbraith) Devlet Anlayışı, 
c) Sosyal Demokrat Devlet Anlayışı, 
d) Marxist Devlet Anlayışı, 

Şimdi sırasıyla bu devlet anlayışlarını ele alalım. 

a) Çağdaş  Muhafazakâr  (Friedman)  Devlet  Anlayışı: 

Friedman48 çeşitli yayınlarında kendi deyişiyle "rekabetçi" kapita-
lizmi' yani çağdaş muhafazakâr  devlet anlayışını yorumlayarak dile 
getirmektedir. Liberallerden ayrddığı en belirgin nokta, devletin eko-
nomiye müdahalesini ilke olarak kabul etmemesidir. 

Friedman'a göre, devlet anlayışı, özgür bir ülkede ne paternalistik 
ne de organistik olmamalıdır. Ülke (toplum) özgür insanların toplamın-
dan ibaret olup, onların üzerinde yer almaz. Bu özgür insanlar "ülkem 
bana ne verdi" veya "ben ülkeme ne verdim" diye sormamahdırlar; 
sormaları gereken şey "ben ve yurttaşlarım devlet aracılığı ile ne yapa-
biliriz ?' olmalıdır. İlk amaç ise özgürlüklerin korunmasıdır: Özellikle 
devletten. 

Devletten yararlanırken, devletin özgürlükleri tehdit etmemesi 
için şu ilkeler üzerinde uzlaşdması gerekir49: 

(i) Devletin faaliyet  alanı sınırlanmalı ve dar tutulmalıdır. Dev-
letin ana işlevi özgürlüklerin dış düşmanlardan ve yurttaşların saldırı-
sından korunması ve özel sözleşmelerin yerine getirilmesinin sağlan-
ması ile, rekabetçi piyasanın teşviki olmalıdır. 

(ii) ikincisi devletin gücü (iktidarı) dağıtılmalıdır. Özgürlüklerin 
korunabilmesi için, iktidarın bölünmesi yani merkezi devlet ve mahalli 
idareler arasında paylaştırılması gerekir. Böylece seçenekler çoğaltıla-
bilir ve seçim yapabilme özgürlüğü korunur. 

48 M.Friedman, Capitalism  and  Freedom,  Chicago, Chicago U.P. 1962. 
49 İbid,  s».  2-3. 
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Rekabetçi kapitalizmin özelliği; ekonomik iktidarı, siyasal iktidar-
dan ayırarak, siyasal özgürlüklerin teşviki ve geliştirilmesi ile aynı za-
manda ekonomik ve siyasal iktidarları birbirlerine karşı dengeleyebil-
mesidir. 

Temel olarak, işbölümü yaparak ihtisaslaşmış milyonlarca kişinin 
ekonomik faaliyetlerini  koordine etmede bilinen iki yol vardır50 . 

1. İlki merkezden yönetim ki bu zor kullanmayı da içerir; ordu-
nun ve modern totaliter devletin uyguladığı tekniklerle yapılır. 

2. İkincisi ise bireylerin "gönüllü işbirliği" ile yani piyasa meka-
nizması tekniği ile sağlanır. 

Mübadele-işlemi (ekonomik işlem) iki tarafın  rızasına ve bilgi sa-
hibi olarak aldıkları kararlara dayamyorsa, iki taraf  da bu gönüllü iş-
birliğinden yararlanır. Böylece mübadele, zorlamaya başvurulmaksızın 
koordinasyonu gerçekleştirir. 

İşte bu serbest teşebbüs mübadele ekonomisine "rekabetçi kapita-
lizm" adı verilmektedir: Siyasal ve ekonomik iktidarların ayrıldığı ve 
dağıtıldığı bu ekonomide devletin görevi gönüllü-mübadele düzeninin 
korunmasıdır. Bunun için devlet51 (1) monopollere karşı "anti-trust' 
kanunları ile mücadele eder. (2) Yalnız teknik -monopoller ve dışsal 
ekonomiler alanında devletin müdahalesi yararhdır. (3) Teknik-mono-
polleri düzenleyerek (regulate) özel teşebbüse bırakmak en az zararlı 
olanıdır. (4) Devletin çocuklar ve deliler gibi korunmaya muhtaç olan-
ları esirgemesi savunulabilir. 

İşte bu sayılanların dışında, çoğunluk esasına dayalı temsili demok-
rasilerde uygulanmakta olan rekabetçi-kapitalizmde devletin başkaca 
bir fonksiyonu  yoktur ve olmamalıdır. 

Muhafazakâr  görüşün çağdaş devlet anlayışı bu olmakla birlikte 
tekelci eğilimler nedeniyle günümüzde kapitalist devletin ne kadar 
rekabetçi ve desantralize olduğu çok tartışmalı bir husustur. Kammca, 
rekabetçi mübadele ekonomisine en uygun sosyo-ekonomik formasyon, 
kapitalizm değil küçük üreticiliktir. Dolayısıyla Friedman gerçeklerle 
ideallerini biraz karıştırmaktadır, sanırım. 

b. Çağdaş  Liberal  (Galbraith)  Devlet  Anlayışı: 
Günümüzde Liberal görüşün devlet anlayışını yansıtan Galbraith 

olmakla birlikte, onun çağımızda Liberal düşünceyi yeniden kuramlaş-
tıran Lord Keynes'ten esinlendiğini ifade  edebiliriz.52 

50 İbid,  s. 13. 
51 İbid,  s. 34 
52 Lord Keynea, Essays  in  Persuasion,  London, Rupert-Hart-Davis, 1951, ch.iv. 
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Galbraith, ABD ve AET ülkelerindeki gelişmelere bakarak, reka-
betçi-kapitalizmin ortadan kalktığını, büyük ölçekli firmaların  piya-
salara egemen olduğunu belirtmektedir. Nitekim ABD'de ilk 500-600 
firma  sınai faaliyetin  2 / 3 nü meydana getirmektedir. Avrupa'da da 
durum farklı  değildir. Bu firmalar  çok karmaşık bir teknoloji ve çok 
ihtisaslaşmış bir işgücü kullanmaktadırlar. Ayrıca bu işletmeler sahip 
oldukları sermayeyi genellikle otofinansman  yolu ile sağlamakta, yö-
netimlerinde sermayedarlara değil kendi örgütlerine karşı sorumlu 
olmaktadırlar.53 

Piyasa mekanizması ekonomik hayatı yönlendirebilme niteliğini 
kaybetmekte ve bunun yerini firma  boyutundaki planlama mekaniz-
ması almaktadır. 

Teknik-yapı (technostructure) modern işletmeleri kimin yönettiği-
ne ilişkin görüşümüzü değiştirmektedir. Yani teknik-yapı yönetici ve 
sahiplerin yerine uzmanları ve teknisyenleri geçirmektedir. Tüketici 
kral iken, yani işletmelerin neleri, ne kadar üretmesini piyasa mekaniz-
ması aracılığı ile bağımsız olarak kararlaştırırken, giderek edilgen du-
ruma geçmektedir. Büyük işletmeler pazarı kontrol ederek tüketici 
davranışını etkilemektedirler. 

Bu dev işletmeler kamu-oyunu kazanarak iktisat politikasını kendi 
amaçları yönüne çevirebilmektedirler. Eğitim ve bilim kurumları bir 
siyasal güç olarak; yaşlanarak-tükenmiş sendikaların yerini almakta-
dırlar.54 

İşte modern devlet, çağdaş dev-işletmelerin ihtiyaçları ve amaç-
ları göz önünde tutularak anlaşılabilir. 

Liberal görüşün "yeni endüstriyel devlet" yorumu dolayısıyla Galb-
raith soldan geniş ölçüde eleştirilmektedir. Örneğin Ralph Miliband55, 
Galbraith "teknik yapı" görüşünü, Marx'ın kapitalizmin üretim araç-
larının temerküzü ve emeğin sosyalleşmesi sonucunda bunların kapi-
talizmin denetiminden çıkabilecek noktaya -s aracağı iddiasını çürütmek 
için ortaya atmıştır, demektedir. Bob Fitch56 ise yeni endüstriyel dev-
letin bir "zenginler sosyalizmi" gibi sunulduğunu söyleyerek eleştir-
mektedir. 

53 J.K.Galbraith, The  New  Industrial  State,  London, Hamish Hamilton, 1967, ss. 1-2. 
54 İbid,  ss. 370-378. 
55 Ralph Miliband, "Professor  Galbraith and American Capitalism," Socialist  Iiegister, 

London, Merlin Press, 1968. 
56 Bob Fitch, "A Galbraith Reappraisal: The Ideologue as Godfly",  A Critique  of  Econo-

mic  Theory,  (Eds: Hunt-Sehwartz), London, Penguin, 1972, ss. 450-63. 
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c.  Sosyal  Demokrat  Devlet  Anlayışı: 

Sosyal Demokrasinin veya Sosyal Demokrat hareketin kaynağı, 
Alman Sosyal Demokrat Paıtisi'ndeki bölünme, ya da muhaliflerince 
"revizyonizm" diye adlandırılan akımdır57. Bu bölünmede Radikalleri 
Rosa Luxemburg, Sosyal Demokratları ise Bernstein temsil etmiştir. 
Bernstein, Marx'ın görüşlerinin teorik temellerini teşkil eden tarih fel-
sefesini  (tarihi materyalizmi) ve artık-değer kuramını eleştirmiştir. Bern-
stein'e göre kapitalizmin evrensel bunalımı ve çöküşü, reformlar  yüzün-
den gerçekleşmeyecek bir kehanettir. Ayrıca üretim araçlarının sosya-
lizmi sağlayacak kadar yoğunlaştığı  söylenemez. Kaldı ki "sınıf  dik-
tatörlüğü" tezi, demokrasi anlayışı açısından da Marxizm yetersiz kal-
maktadır. 

Kıta Avrupasındaki bütün ıdkeler -belki Fransa hariç- özellikle İs-
veç, Alman Sosyal Demokrat Hareketini ve Programını taklitle işe baş-
lamış iken, İngiltere'de sosyal demokrat hareket farklı  bir gelişme gös-
termiştir. Bir başka deyişle, Ada Sosyal Demokrat Hareketinin entellek-
tüel kaynağı Marxizm değildir. 20. yüzyılın başında kurulan İngiliz 
İşçi Partisi, I. Dünya Savaşından sonra teorik alanda (program açısın-
dan), II. Dünya Savaşından sonra ise uygulamada diğer partdere ön-
derlik etmiştir. 

Londralı aydınların (Fabian'cdar) ve kuzeydeki küçük sosyalist 
Bağımsız İşçi Partisi ile, nihayet sendikaların katılmalarıyla kurulan 
İngiliz İşçi Partisinin ideolojisi "Marxist olmayan milli bir sosyalizm" 
olarak özetlenebilir58. Ancak özellikle Partinin Programına damgalarını 
vuran Fabian'cıların, Bentham'm "Utüitarian" (faydacı)  felsefesini  esas 
aldıkları yani toplumu aşırı yoksulluktan korumayı amaçlayan (safety 
net) şeklinde ifade  olunabilecek faydacı  görüşü benimsedikleri anlaşıl-
maktadır. Bu açıdan, İngiliz Sosyal Demokrat hareketi gerçekten bir 
milli sosyalizmdir. 

Bu noktadan bakınca, sosyal demokrat partderi Marxist ve sağ 
partilerden ayırd eden özellik şöyle anlatılabilir : 

(i) Sosyal Demokrat Partderi Marxist partilerden ayırd eden özellik, 
sözleşme yaklaşımım kabul etmiş olmaları, komünist partilerin ise genel 
olarak cebir yaklaşımım benimsemeleridir. Pratikte bu husus sosyal ter-

57 H.özdalga, Çağdaş  Sosyal  Demokrasinin  Oluşumu,  İstanbul, Hill, 1984, s. 53. 
58 Dr.Günerı Akalın, "Sosyal Demokrat Hareketin Değerlendirilmesi", SBF  Dergisi, 

Cilt XXVIII, Sayı 3-4, s. 211-237. 



KAMU  EKONOMİSİNİN  KAPSAMI 

cilıleriıı alanının sınırlanm£iması ve iktidarın oylama ile el değiştirmesi 
şeklinde özetlenebilir. 

(ii) Sosyal Demokrat Partileri sağ yani Liberal ve Muhafazakâr 
Partilerden ayırd eden özellik, teorik de olsa, sosyalizmin nihai amaç 
olarak taahhüt edilmesidir.* 

İngiltere'de İngiliz İşçi Partisi, programını uygulamada II. Dünya 
Savaşı sonrasında millileştirmeler yanında, Keynesyen (müdahaleci) 
iktisat politikaları ile birleştirerek bir sosyal refah  devleti amacına yö-
nelmiştir. Ancak, son dünya ekonomik buhranı eşiğinde anlaşılmıştır 
ki, bu politikalar ile sınıf  farklarının  giderilmesi mümkün olmadığı gibi, 
İngiliz ekonomisinin Avrupa'da liderlikten sonunculuğa doğru düşmesi, 
bu uygulamalara bağlanmıştır. Bu arada başarısızlığın yarattığı güven-
sizlik içerisindeki İngiliz İşçi Partisi'nin, Marxistlerin sızmasına (entrism) 
maruz kalması, Partinin bölünmesine ve R.Jenkins, S. Williams, R. 
Owen'in önderliğinde Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) kurulmasına 
yol açtı. Marxistlerin sızma taktiğini, diğer ülkelerde de uygulamaları 
üzerine, Türkiye'de de 12 Eylül'e varan günlerde ve sonrasında benzer 
gelişmeler olmaktadır. 

Netice olarak, Sosyal Demokrat Hareket, vaadettiği sosyalizm 
(İngiliz İşçi Partisi Programı 4. madde) ile Sosyal Refah  Devleti uygula-
ması arasında yer alan, şimdilik kaydıyla da olsa ikincisine daha yakın 
olan ve genel oya bağlı kalarak doğruyu arayan bir olgudur. 

d. Marksist  Devlet  Kuramı: 

Marksist devlet kuramının teorisyenleri Marx, Engels ve Lenin'dir. 
Bu yaklaşıma göre devlet "sınıf  çatışmasını  denetleme  ihtiyacından  do-
ğar...  Ekonomik  olarak  egemen  olan  sınıf.\  devletin  aracılığı  ile  siyasal 
olarak  da  egemen  sınıf  olur  ve  ezilen  sınıfları  sömürmek  ve  baskı  altın-
da  tutmak  için  yeni  araçlar  elde  eder."59  Dolayısıyla "s ını f  farkları 
ortadan  kalktığı  ve  bütün  üretim  ulusun  dev  bir  birliğinin  elinde  top-
landığı  zaman  devlet  iktidarı  siyasi  niteliğini  yitirecektir"60.  Buna ge-
çişi sağlamak için ise şiddete başvurularak başardacak bir ihtilal ile 
burjuva devleti yıkılarak yerine proleteryanın egemen bir sımf  gibi 
örgütlenmesi ikame edilecektir. Zira devlet / burjuvazinin, Sovyetler / 

*  İngiliz  İşçi  Partisi  Programı,  4. madde ve İsveç  SDP  Programının  dibaçesi. 
59 F.Eııgels, The  Origin  of  the  Family  Private  Property  and  the  State.  Moscow,  Progress 

Publishing House, 1970, ch. IX. 
60 Marx-Engels, Komünist  Partisi  Manifestosu,  İstanbul, Aydınlık, 1980, s. 78. 
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işçi sınıfının  yönetim biçimidir61. Üçüncü Enternasyonalde alınan ka-
rara göre, devlet iktidarının bir ihtilalle ele geçirilmesi ve Sovyetlerin 
(şuraların) bunun dışında fakat  bunun yerine ikame edilmesi gerekir. 
Bu sovyetler / işçi sınıfı  biçimindeki siyasal örgütlenmeye paralel ola-
rak iki aşamalı bir sosyalizm söz konusudur62. Birinci aşama olan sosya-
lizm aşamasında sosyalist toplum, içerisinden çıktığı kapitalizmin eko-
nomik, ahlaki ve entellektüel alanlarda izlerini taşıyacaktır. Dolayı-
sıyla bölüşümde ölçüt; herkes üretime soktuğu emek ölçüsünde, yani 
kattığı kadar pay alacaktır, ikinci aşama ise komünizm aşamasıdır; 
üretken-güçlerdeki artış ile kıtlık yenilecek, kol ve kafa  emekleri a-
rasındaki çelişki ortadan kalkacak, bölüşümde ölçüt herkesin ihtiya-
cına göre olacaktır63. 

Marksistlerin çağdaş kapitalist ekonomi ile ilgili saptamalarına 
gelince; bu bir askeri-sanayi kompleksi olup tekelci sermaye aşamasın-
dadır64. 

Açıkça görülmektedir ki, Marksist devlet anlayışı doğrudan (ve-
ya temsili) demokrasiye karşı olup bunu burjuva diktatörlüğü olarak 
nitelemektedir. Oysa Marx'm kendisinin, sosyalizm ve demokrasi ara-
sındaki ilişkileri ortaya koyan bazı genel gözlemleri dışında bir görüşü 
intikal etmemiştir65. Bu siyasal alanda Lenin66 ve daha sonra da Sta-
lin uygulamaları yönlendirmişlerdir: Demir disiplinli çekirdek tek-par-
ti, parti ve devletin geçişmesi, merkezden yönetim. Bunları yaparken 
de dayanılan Marx'm "proleterya diktatörlüğü" ilkesidir. Oysa bu il-
kenin bile geçiş dönemine ilişkin bir stratejik durum mu, yoksa amaç 
mı olduğu tartışmalı bir konudur67. 

Sosyalizm-demokrasi-devlet sorunu hem komünist partilerin iç-
lerinde hem de teorik planda tartışılagelmektedir. Yalnız, ekonomik 
ve siyasal katılma olanaklarının, geniş halk kitlelerinin taleplerinin ge-
risinde kalmakta olduğu gözlenmektedir: Tıpkı Avrupa Komünizmi 
veya Polonya olaylarında olduğu gibi. 

61 N.Poulantzas, "Dual Power and the State", Neuı  Left  Review,  (109), 1978, ss. 75-88. 

62 K. Marx, Critiçue  of  the  Gotha  Programme,  Moscow, Progress Publishing House, 1977. 

63 ibid,  s. 19. 

64 Baran-Sweezy, Monopoly  Capitalism.  London, Penguin, 1966, ss. 179-214. 

65 N.Poulantzas, op.  cit.,  s. 76 

66 I.V.Lenin, The  State  and  Revolution  Moscow, Progress Publishing House, 1969. 

67 N.Poulantzas, op.cit,  s. 79. 
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e) Değerlendirme: 

Dikkat edilirse yukarda devletin niteliğine ait teoriler ve devlet 
anlayışları birbirine paralel gitmekte, bir eksenle ikiye ayrılmaktadır. 

Sözleşme Yaklaşımı 

1) Muhafazakârlar 
2) Liberaller 
3) Sosyal Demokratlar 

(Çizelge: 1.3) 
Devlet Anlayışının Sınıflandırılması 

Siyasal Partiler ya da daha geniş anlamda siyasal akımları ayırd 
eden özellik, sözleşmenin uygulanmasında cebir veya rıza (gönüllülük) 
yaklaşımlarından hangisinin benimsendiğidir. Bu ikisi arasındaki sını-
rı oylama mekanizması dediğimiz, siyasi iktidarın nasıl el değiştire-
ceği yani sözleşmeyi kimlerin nasd uygulayacağına  ilişkin yöntem 
tayin etmektedir. 

C. Sonuç: 

Kamu Ekonomisini veya dar anlamda Kamu Maliyesi konusundaki 
görüşleri özetlemede aşağıdaki şemadan (Çizelge: 1.4) yararlanabiliriz. 

Bu şema bize Kamu Maliyesi ( = Kamu Ekonomisi) ve İktisat ayı-
rımını ve özel sektör yanında kamu sektörünün varoluşunun sebebini 
anlatmaya çalışmaktadır. Kamu sektörü sosyal ihtiyaçların tatmini 
için kaynak tahsis etmektedir. Siyasal partder aracdığıyla seçmenlerin 
yansıttıkları sosyal istekler, oylama süreci ile karara bağlanmaktadır. 
Bir başka deyişle, kamu sektöründe sosyal ihtiyaçların giderilmesinde 
kaynak tahsis mekanizması siyasal süreç (oylama mekanizması) dir. 
Bu siyasal süreç, genel seçimle (+ mahalli seçimler) başlamakta ve par-
lamentoda belli dönemler itibariyle süreklilik kazanmakta ve sonuçta 
sosyal ihtiyaçların finansman  programı olan bütçe ile son bulmaktadır. 

Kişisel ihtiyaçlarda ise özel sektörün çalışma kuralları ve bu ihtiyaç 
ların mahiyeti sosyal ihtiyaçlardan tamamiyle farklıdır.  Özel sektörde 
kişisel isteklerin tatmini, piyasa mekanizması aracdığıyla ve malların 

S 

jl 
o 

Cebir (Zor) Yaklaşımı 

5) Mancistler (Komünistler) 
6) Faşistler 

4) Euro-Komünistler 
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(Çizelge: 1.4) 
Kamu Maliyesinin Niteliği 

fiyatlarının  ödenmesi ile mümkündür. Her birey kendi bütçesi ile sınırlı 
kalarak piyasadan ihtiyaçlarını tatmin eder. 

Netice olarak, Kamu Maliyesi (veya Kamu Ekonomisi) tıpkı Ulus-
lararası iktisat veya Kalkınma Ekonomisi gibi bir iktisat alt dalı olup, 
kamu sektörünün çahşma kurallarım, dolayısıyla insan ihtiyaçlarının 
bir bölümü olan sosyal isteklerin bir devlet olgusu içerisinde nasıl 
tatmin edilebileceğini araştırır. 

6. KAMU MALİYESİNE TEORlK YAKLAŞIM: 

Konulara girmeden önce, belki kitapta kabul edilen devlet anlayışına 
ışık tutabilecek ve hangi iktisat okuluna ait yaklaşımın tercih edildiği-
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ni de ortaya koyabilecek bir açıklama yapmakta yarar vardır. Kanımca, 
günümüzde mevcut iktisat okullarım şöyle bir yelpaze üzerine oturt-
mak mümkün olabilir. Örnekler vererek açıklamaya çabşalım: 

Marxistler Keynesciler Neoklasikler 

Ortodoks-
lar 

Yeni Sol 

M.Kalecki 
O.Lange 
J.Kornai 

Sol Keynes 
çiler 

A.Hansen 
R.Mathews 
R.Harrod 

P.Samuels. 
J.Meade 
R.SoIow 

Şikago Oku-
lu 

P.Baran 
M.Dobb 
P.Sweezy 

J.O'Connor 
S.BowIes 
E.Hunt 

M.Kalecki 
O.Lange 
J.Kornai 

J.Robinson 
N.Kaldor 
T.Balogh 

A.Hansen 
R.Mathews 
R.Harrod 

P.Samuels. 
J.Meade 
R.SoIow 

M.Friedman 
F.Hayek 
T.Schultz 

Kitabın içeriğinin, bu iktisat okulları içerisinde genel olarak çağdaş 
Neoklasiklere ve özellikle Samuelson'un geliştirdiği analizlere dayan-
dığını belirtmekte yarar vardır. Özellikle "kaynak tahsisi" konuların-
da Neoklasiklerin tartışmasız üstünlüğü kamu sektörü açısından da 
geçerlidir. Örneğin sosyal mal teorisi gibi. Buna karşdık, Radikallerin 
(Marxistlerin) bölüşüm ve Keynescilerin istikrar / büyüme konularında 
daha büyük katkılarda bulunduklarım söylemek, samrım yanlış olmaz. 
Bu nedenle bölüşüm ve istikrar-büyüme konulan dışında genellikle Neo-
klasik iktisat yaklaşımım izlemekle birlikte, Radikallerin ve Keynes-
cilerin eleştirilerinden de yararlanacağız. 

Ashnda kitapta Neoklasik yaklaşımı izlemek zorunlu bir seçimdir. 
Çünkü: 

(1) Birincisi, analizine çalıştığımız referans  ekonominin yani Tür-
kiye ekonomisinin niteliği dolayısıyla. 

(2) İkincisi ise, sol-kanat ekonomi okullarının kamu-sektörü konu-
sunda -bilebildiğimiz kadarıyla- eleştirinin ötesinde belirgin bir kuram-
sal analiz bütününün bulunmamasıdır. 
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Türkçe  Ek  Okuma  Parçaları: 

(1) Sübidey Togan, "Refah  İktisadı ve Devlet: Teori ve Türkiye'deki Uygulama ve Çözüm 
Yöntemleri", ODTÜ  Gelişme  Dergisi,  Sayı 22 / 23, Yıl 1979-Kış. 

(2) K.Bulutoğlu, Kamu  Ekonomisine  Giriş,  İstanbul, Sermet Matbaası, 1977, Fasıl I. 

Sorular: 

(1) Kamu sektörünün ve özel sektörün bulunduğu bir kapalı ekonomiyi temsil eden bir 
fema  çiziniz : 

a) Gelir / harcama ve reel akımları şema üzerinde adlandırınız. 

b) Eğer bir kişisel gelir veya KDV'si alınacak olsa şema üzerinde nerelere yerleştirilebilir, 
açıklayınız. 

(2) Eğer bir fabrikanın  artıkları çevreyi kirletmekte ise; 

a) Bu fabrikanın  içsel, dışsal ve sosyal maliyetlerini gösteriniz. 

b) Tüketicilere ödenecek toplam tazminatı şekil yardımıyla tespit ediniz. 

c) Fabrikanın verdiği dışsal maliyet hangi yollardan önlenebilir ? Eğer bir vergi 
alınacak olsa, konusu ve oram ne olmalıdır ? 

(3) Eğer A şahsı, B'nin ekmek tüketiminden fayda  çekiyorsa : 

a) Bu ilişki nasıl tanımlanıp formüle  edilebilir.? 

b) Bu durumda A'mn ödemesi gereken sübvansiyonun maliyeti ne kadardır ? Nasıl 
tespit edilebilir ? 

c) Sosyal fayda  ne kadardır? Nasıl ölçülebilir ? 



İKİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL REFAH 

1. SOSYAL REFAH YE KAMU EKONOMİSİ : 

A. Sosyal Refah  : 

Sosyal refah,  Refah  İktisadı'nın konusudur ve Refah  İktisadı ise 
Normatif  İktisat içerisinde yer alır. Aslında düşünülmesi gereken bir 
husus; ekonominin genel ve kısmi dengeleri ve bunların koşullarının 
neler olduğunun araştırılmasının ötesinde, neden "optimum" sorusu so-
rulmakta veya "optimuma" ulaşılması amaçlanmaktadır. Bir başka 
deyişle İktisat Bilimi'nin incelemeleri neden "genel dengeye" kavu-
şulması noktasında bitmemektedir ? 

Bilindiği gibi kabaca bir ayrımla İktisat'ın genel (Walras) ve kısmi 
(Marshall) dengelerini ve milli gelirin oluşumunu (Keynes)  inceleyen 
bölümüne "Pozitif  İktisat" denir1. Refah  İktisat'ı (Pigou ve Pareto) 
bir toplumun üyelerinin bir grup olarak durumlarının "iyiliğini" (well-
being) inceleyen İktisat dalıdır2: Normatif  İktisat'ın bir dalı olması 
dolayısıyla da "nasd olmalıdır?" sorusuna cevap arar. 

Refah  kavramı "iyilik ve mutluluk" olarak tanımlanmaktadır3. 
Bir başka deyişle yukarıda ifade  ettiğimiz ekonomik durumun iydi-
ği, "mutluluk" kelimesinin yerini almaktadır. 

Buna karşılık refah  iki düzeyde ele alınabilir; birincisi bireysel 
düzeyde ikincisi ise sosyal düzeyde: 

(1) Bireysel düzeyde: Refah  "tatmin ve yapabilme" karşılığıdır. 
Bir bireyin refahı  yükseliyorsa kendisinin durumunu iyileşmiş sayabi-
liriz. Bireyin refahının  artışını saptayan kendisidir. 

1 M. Dobb, Welfare  Economics  and  Economics  of  Socialism,  Cambridge, Cambridge 
U.P., 1969, s. 18. 

2 D.M.Wiııch, Analytical  Welfare  Economics,  London, Peııguin, 1983, B. 13. 
3 S.K.Nath, A Perspective  of  Welfare  Economics,  Bath  MacMillan, 1973, a. 11. 
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(2) Sosyal refah:  Bireysel refahtan  sosyal refaha  geçebilmek için 
mutlaka değer yargılarına gerek vardır. Bunlar (i) Sosyal refahın  art-
ması: Eğer bir "Pareto-iyileştirme" söz konusu ise ve eğer herkesin duru-
mu eskiden olduğu gibi korunur veya daha iyi kılınırsa (ii) Sosyal re-
fahın  artması; eğer refahın  dağılımı bir başka türlü daha iyi olursa müm-
kündür, biçiminde özetlenebilir4. 

Birinci değer yargısı "metodolojik bireycilik" ile ilgili olup sosyal 
refahın  ancak topluca (bireylerin hepsinin) artırdabileceği yolundaki 
toplumun "cemaat" gibi tümden algdanmasına karşı çıkar. îkinci değer 
yargısı ise refahın  dağıhmı konusunda toplumun kayıtsız olmadığını 
ortaya koyar. 

Kamu Ekonomisi açısından asd ilgilendiğimiz konu sosyal refahtır. 
Zira amacımız, kamuyu tıpkı bir "kamu-hane halkı" biçiminde kurum-
laştırarak, ekonomik analiz yolu ile kaynaklarını optimal (en iyi) da-
ğıtmasını sağlamaktır. Bir başka deyişle "kamu-hane-halkı"nm kaynak-
larının optimal dağıtılabilmesi için "sosyal etkinlik" kavramına ihti-
yaç duymaktayız. 

Burada "sosyal etkinlik" konusundaki referans  Pareto-optimalidir5. 
Yalnız birden çok Pareto-optimali söz konusu olduğuna göre bir seçim 
yapılması gereği de dikkate alınmalıdır. Ayrıca bundan öteye bir "Pa-
reto-iyileştirme" mümkün olabilir. 

İşte bu nedenler dolayısıyla Kamu Ekonomisi'nin Refah  İktisadı 
ile bağ kurduğunu ve yararlandığını görmekteyiz.6 

B. Sosyal Optimum: 

Kavram olarak sosyal optimum; "Toplumda  üretimin  örgütlenmesi, 
dağılımı,  servetin  bölüşümü,  dinlenme  gibi  sosyal  refahla  ilgili  hususlar 
öyle  düzenlenmelidir  ki,  iyi  ve  açıkça  tanımlanmış  bir  sosyal  refah  fonk-
siyonu,  belli  teknik  ve  diğer  kısıtlamalara  bağlı  kalınarak,  belli  bir  dö-
nemde  maksimum  sosyal  refahı  elde  edebilsinbiçiminde  tanımlanabilir. 

4 E.J.Mishan, Welfare  Economics:  An  Assessment,  Amsterdam, North-Holland, 1969, s. 
23. 

5 Peter Bohm, Social  Efficiency,  London, MacMillan, 1974, s. 18. 

6 John Head, Public  Goods  and  Public  Welfare,  Durham, Duke U.P., 1974. 7 

7 S.K.Nath, op.  cü.,  s. 30. 
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Böyle bir sosyal refah  fonksiyonunu  ele alacak olursak*: 

W  = W  (Aı 

W  — Sosyal  refah 
A — Sosyal  refaha  ilişkin 

değişkenler. 

Bu sosyal refah  fonksiyonundan  bir "etkin dönüşüm sınırı" (effici-
ent transformation  frontier)  elde etmek istersek, bu durumda bu sınır 
mevcut teknik bilgi ışığı altında A değişkenlerinin en iyi hadler üze-
rinden dönüştürüldüğünü ifade  eder. 

Böyle bir transformasyon  sınırının genel olarak ifadesi  aşağıdaki 
şekilde formüle  edilebilir8: 

T  (04.1, ,Am) = O 

Eğer transformasyon  fonksiyonu,  sürekli türevi alınabilir türden 
ise arzu ettiğimiz eğriyi elde edebiliriz. Böylece A1 değişkenlerini sos-
yal refahı  maksimum kılacak yani "Sosyal optimumu" sağlayacak bi-
çimde nasıl düzenlememiz gerektiğini belirlemiş oluruz. Aslında sosyal 
optimumu belirlemede en genel koşul şudur: 

dW  = O 

Yani transformasyon  fonksiyonu  ile sınırlı kalındığında, dW top-
lam differansiyeli  göstermektedir. Bir başka deyişle, sosyal optimuma 
erişildiğinde, sosyal refahı  etkileyen herhangi bir değişkendeki herhangi 
bir değişme sosyal refahı  değiştirmemelidir. Bu sosyal optimum duru-
munda refahı  etkileyen iki değişken arasındaki marjinal sosyal refah 
ikame haddi, marjinal sosyal dönüşüm haddine eşittir. Bu husus sos-
yal optimum için gerekli şart olup şöyle ifade  edilebilir9: 

Wl/W)  = Ti  / Tj  (i,j  = 1,.... m;  i  j) 

Wı, W nin A1 ye göre kısmi türevi olup; Tj, T nin A1 ye göre kısmi tü-
revidir. Bu sosyal optimum için gerekli koşul şöyle ifade  edilebilir: Sos 
yal refaha  ilişkin herhangi bir faaliyet;  marjinal sosyal maliyeti, marji-
nal sosyal faydasına  eşit oluncaya kadar icra edilir. 

Bütün bu anlattıklarımızı (Şekil: 2.1) yardımıyla özetleyebiliriz sa-
nırım. TjT2 dönüşüm fonksiyonunun  verdiği dönüşüm eğrisini, WWj 
ise sosyal refah  fonksiyonunun  sağladığı sosyal refah  eğrisini göstersin; 

8 İbid.,  s. 31. 
9 İbid,.  s. 31. 
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(Şekil: 2.1) 

teğet noktası olan S noktası aranan sosyal optimumu temsil eder. Bu-
rada marjinal sosyal faydayı  WW eğrilerinin eğimi, marjinal sosyal ma-
liyeti ise TXT2 (dönüşüm) eğrisinin eğimi verir: Teğet noktasında eğimler 
eşit olduğundan S noktası sosyal optimali yani erişilebilecek en yüksek 
(maksimum) sosyal refahı  gösterir. 

Sosyal refah  optimumuna erişme mekaniği bu olmakla birlikte ka-
bul edilen sosyal refah  fonksiyonuna  ve fonksiyonun  değişkenlerine bağlı 
olarak sosyal optimum değişecektir. İşte bu nedenlerle önce Pigou ve 
Pareto optimumlarını ele alarak inceleyelim. 

2. PIGOU ve PARETO OPTİMUMLARI : 

A. Pigou Optimumu: 

Refah  Iktisadı'nın temellerini atıp geliştiren Prof.  A.C.Pigou10 

olmuştur. Pigou'nun Refah  İktisadı konusunda dayandığı temel, Bent-
hamcı Utilitarian (Faydacı) Ahlâk Teorisi ve onun ilkeleridir. Pigou'ya 
göre de "toplumsal  refah  bireylerin  refahlarının  toplanması  ile  elde  edilir  ve 
bireyin  refahı  onun elde  ettiği  tatminin  toplamıdır"n.  Bilindiği gibi 
Bentham toplumdaki "en büyük  çoğunluğun  en yüksek  refahını'''  gerçek-
leştirmeye çalışır. 

10 A.C.Pigou, Economics  of  IPclfare,  London, MacMillan, 1920. 
11 I.M.D.Little, A Critique  ofWelfare  Economics,  Oxford  U.P., 1960, s. 8. 
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Benthamcı (Pigou) sosyal refah  fonksiyonunu  yazacak olursak; 
bu, bireysel faydaların  toplamının maksimizasyonunu amaçlayan bir 
fonksiyondur.  Dolayısıyla aşağıdaki sosyal fayda  fonksiyonunu  elde 
ederiz12. 

W  = W  + t/2 + t/3 + f/n 

t/1  =1. bireyin  refahı 

Aslında "Eski Refah  İktisadı" veya "Utilitarian İktisat" denilen 
Pigoucu Refah  İktisadı'nın iki optimum koşulu vardır13 . Bu koşullar 
Dobb'un hatırlatması ile yine güncellik kazanabdmiştir14: 

(i) Birincisi, "insanları  çıkarlarının  gösterdiğinden  ve  dilediklerin-
den  çok  çalışmaya  zorlamaksızın,  verimli  etkinliği  ve  dolayısıyla  milli 
gelirin  ortalama  hacmini  artıran,  fakat  bölüşümünü  bozmayan  ve  tü-
ketilebilir  gelirin  artışını  etkilemeyen  her  neden,  genel  olarak  ekonomik 
refahı  artırır." 

(ii) İkincisi, "milli  geliri  azaltmadan  ve  artışını  etkilemeksizin,  yok-
sul  insanların  milli  gelirden  ellerine  geçen  payı  nispi  olarak  artıran 
her  neden,  genel  olarak  ekonomik  refahı  artırır.'''' 

Bu koşullardan birincisi dönüşüm eğrisi (Şekü: 2.1) içerisindeki her-
hangi bir noktadan dönüşüm eğrisine doğru hareketin veya kaynakların 
daha etkin kullanılarak dönüşüm eğrisinin dışa kaydırılmasının ge-
nel olarak ekonomik refahı  artıracağıdır. Bu koşul "etkinlik koşulu" 
olup tartışmasız kabul eddebdir. 

İkinci kcşul ise, dönüşüm eğrisi üzerindeki herhangi bir noktanın 
diğerine tercihi yoksul olan kişinin milli gelirden aldığı payın art-
masını doğuruyorsa bu gelişmenin ekonomik refahın  yükselmesine yol 
açtığı iddiasıdır. Bu husus bir bölüşüm koşulu olup tartışmaya açıktır. 
Zira ileride göreceğimiz gibi kişiler arasında fayda  mukayesesini gerek-
tirir. 

Bilindiği gibi Pigoucu Refah  İktisadı'nın üzerine oturduğu beş 
postula vardır15 : 

(1) Bireyin kendi gelirinden, dinlenmesinden ve servetinden çek-
tiği fayda  kardinal olarak ölçülebilir. 

12 A.B.Atkinson-J.  E.Stiglitz, op.  cit.,  s. 339. 
13 A.C.Pigou, op.  cit.,  s. 47. 
14 M. Dobb, op.  cit.,  s.28. 
15 S.K.Nath, op.cit.,  ss. 13-14. 
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(2) Bireylerin (değişik-bireylerin)  faydalarını  ölçen birimler ay-
nıdır (benzerdir). 

(3) Bütün bireylerin zevkleri aynıdır, bu nedenle her bireyin para-
sal gelirinin marjinal fayda  eğrisi aynı olup, kuşkusuz bireyler parasal 
gelirleri farklı  düzeylerde gerçekleştiğinden, bu eğrinin farklı  noktaların-
da bulunacaklardır. 

(4) Sosyal fayda  ve tüm toplumun faydası  bireysel faydaların  top-
lamına eşittir. 

(5) Sosyal faydanın  arttırılması arzu edilmelidir. 

Bu beş öneriden ilk dördü açıkça yapılmış olup beşincisi ise zımni-
dir. Bu beşinci öneriyi Pigou şöyle gerekçelendirmektedir:  11 Aşikârdır  ki 
benzer  huylardaki  nispi  olarak  zengin  bir  kişiden  nispi  olarak  yoksul  bir 
kişiye  yapılan  herhangi  bir  gelir  transferi,  daha  az  arzu  edilen  ihtiyaç-
lar  yerine  daha  fazla  arzu  edilen  ihtiyaçların  tatminine  yol  açar,  böylece 
toplam  tatminin  artması  sağlanır,"16 

Pigou'nun 1924'te yazdığı ve 1932'de dördüncü ve düzeltilmiş son 
baskısını yaptığı "Refah  İktisadı" adlı kitabı aynı yıl L.C.Robbins ta-
rafından  şiddetle eleştirildi: Robbins özellikle üçüncü varsayıma hü-
cum etti ve Pigou'yu değer yargdarını yani normatif  kuralları bilimsel 
saymakla suçladı. Çünkü zengin ve yoksul kişilerin zevklerinin aynı 
olduğunu varsaymaya olanak yoktur ve faydanın  kardinal olarak öl-
çülmesi de mümkün değildir. 

Robbins'in tutumu iki noktada odaklaştı17: 

(i) İktisatçılar sosyal sorunlarda taraf  tutmamalıdır. 

(ii) Değer yargılarının İktisat'ta hatta Uygulamalı İktisat'ta (İk-
tisat Politikasında) yeri yoktur. 

Robbins'in bu eleştirisi Pigoucu Utilitarian Refah  İktisadı'nın 
gözden düşerek unutulmasına yol açtı ama bu konuda hâlâ direnerek 
karşı eleştiri geliştirenler Marksist iktisatçılardır: Örneğin Schwartz, 
Hunt18 , Dobb19, gibi. 

16 A. C. Pigou, op. cit., s. 89 
17. L.Robbins, An  E  s  say  on  the  Nature  and  Significance  of  Economic  Science,  London, 

MacMillan, 1935, ss.149-150. 
18 Hunt-Schwartz, op.cit.,  ss. 15-23. 
19 M.Dobb., op. cit.,  s. 51. 
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B. Pareto Optimumu: 

Pareto optimumu ise egemen ve kabul gören yaklaşımdır. Kav-
ram olarak "ftiç  kimsenin  refahının  başkalarınkini  azaltmadan,  artır-
manın  mümkün  olamadığı  durumdur.''''  Paretocu refab  iktisatçılarının 
politika düzeyindeki bütün önerileri tüm sosyal refah  fonksiyonlarının 
Paretocu ahlâk tipinde olduğu varsayımına dayamr. Pareto tipinde 
sosyal refah  fonksiyonu,  ' bireylerin fayda  düzeyleri cinsinden ifade 
edilebilir. Şöyle ki : 

W  = W (t/l,U2, , U s) dir. 

Anlaşılacağı üzere Pareto optimumu sosyal refaha  bireyci bir yak-
laşım olup, herhangi bir organik devlet kavramım reddeder. Burada ye-
ri gelmişken Paretocu sosyal refah  yaklaşımının (sosyal refah  fonksiyo-
nun) dayandığı ahlâkın yani değer yargılarının açıklanması gerekir20. 

(i) Bütün toplumu oluşturan bireylerin refahları,  sosyal refah  fonk-
siyonu tarafından  kavranmaktadır. Şöyle ki: W sosyal refahı  ve U1 , 
U2,..., U s toplumu oluşturan s miktarındaki bireylerin refah  (fayda) 
düzeylerini temsil etmektedir. Mallar, eğer bireylerin refahlarını  etkili 
yorlarsa; sosyal refah  fonksiyonunu  ilgilendirirler. 

(ii) Bir bireyin refahı  konusundaki en iyi hakem yine kendisidir 
(ve değerlendirme sübjektif  olarak yapılır). Ne kadar yüksek ahlâki 
kaygılara dayanırsa dayansın hiçbir birey kendi tercihlerini, başka bi-
reye zorla benimsetemez. Bu husus paternalisıne ve dolayısıyla "erdem-
li isteklere" aykırıdır. 

(üi) Eğer kaynak-dağılımındaki  herhangi bir değişme, başka bi-
reylerin refahını  değiştirmeden en az bir bireyin refahını  yükseltiyorsa; 
bu değişiklik sosyal refahı  artırır. Özellikle bu bireyler arası fayda  mu-
kayesesinin geçerliliğini reddeden husus literatürde "Paretocu ahlâk de-
ğeri" olarak adlandırdır. Buna göre W (sosyal refah)  herhangi bir bireyin 
refahının-  (U) nun- monoton olarak artan bir fonksiyonudur: 

d  W\  8W  > o 

olmalıdır. 

Bu Pareto-optimumunun, genel olarak tam rekabet koşulları al-
tında herhangi' bir gelir dağılımında gerçekleştirileceği kabul edilmek -

20 C.K.Rowley-A.T.Peacock,  Weljare  Economics,  London, Martin Robertson, 1975, ss. 
8-9. 
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le birlikte ek olarak şu dört koşulun varlığı aranmaktadır. Bunlar gerek-
lilik koşullarıdır21: 

(1) Haberdar (informed)  tüketicilerin olması. 

(2) Üretimde ölçeğe göre içsel ekonomilerin bulunmaması. 

(3) Tüketimde ve üretimde dışsal ekonomilerin bulunmaması. 

(4) Sosyal malların varolmaması. 

Bu koşullardan birisinin gerçekleşmemesi durumunda "pazar me-
kanizması" zaafa  uğradığından optimuma ulaşılması mümkün olamaz. 

Bu gereklilik koşullarından başka "yeterlilik" koşulları diyebilece-
ğimiz üç alt koşul daha mevcuttur: 

Varsayalım ki iki bireyin A ve B, iki malın X ve Y, iki faktörün 
K ve L nin bulunduğu bir ekonomi mevcuttur. İç bükeylik varsayımını 
da yaptığımızda, şu üç ek koşulun varlığı Pareto optimumu için yeter-
l idir22 : 

(i) D e ğ i ş i m d e o p t i m u m ; Söz konusu malları satın alan tüm 
bireyler için mallar arasındaki marjinal ikame haddi eşit olmalıdır. 

MÎHaxy  = MİHbXY  = F x / Fy 

F  — fiyat 

(n) Üre t imde opt imum : Söz konusu faktörlerin  kullanıldığı 
tüm mallarda faktörler  arasındaki marjinal ikame haddi-marjinal tek-
nik ikame haddi- tüm mallar için eşit olmalıdır. 

MTİH  XKJj  = MTİH  Y K L = Fl/  Fk 

(iii) Üst düzey op t imumu: Bu yukarıdaki iki optimal koşula 
dayanarak, toplumun mallar arasındaki marjinal ikame haddinin, mal-
lar arasındaki marjinal dönüşüm haddine eşit olması gerekir. 

MİH  Ax  Y  = MİH  B x y  = MDHXy 

Özet olarak Pareto optimumuna erişilebilmesi için bu yeterlilik 
koşullarının teker teker ve tüm olarak gerçekleşmesi gerekir. 

Dikkat edilirse yalnızca bir-tek Pareto optimumu bulunmayıp, 
sonsuz sayıda Pareto optimumu mevcuttur: Bunlardan herhangi bir 

21 M.Blaug, An Introduction  to  Economics  of  Education,  London, Penguin, 1970, s. 102. 
22 John Head, op.cit.,  as. 15-16. 
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tanesi optimum olarak kabul edilebilir; fakat  belli bir optimum bazen 
diğerlerinden ayırd edüerek "optimum optimorum" yani (en -iyilerin 
en -iyisi') olarak nitelenebilir2-'. 

a. Salt  Takas  (Barter)  Ekonomisinde  Pareto-Optimumu  : 

Şimdi yukarıda Pareto-optimumu için söylediklerimizin "bir takas 
(barter) ekonomisinde" Pareto-optı'mal kaynak dağılımını sağlayabil-
mek için nasıl yorumlanacağını24 ele alalım. 

Bu iki kişilik takas (barter) ekonomisinde A ve B bireyleri ile Xj 
ve X2 gibi iki mal bulunsun. Bu durumda toplam tüketim: 

Xt  = XM  + Xb! 

X2 — -Xa? + Xb2 olsun. 

(Şeldl: 2.2) de görüldüğü gibi E, F, D noktaları kontrat eğrisi üzerin-
' deki noktalar olup, C noktası gibi dışarıda kalan noktalara bakışla top-

23 D.M.Winch, op.  cit.,  s. 5. 
24 P.Bohm, op.cit.,  s.  5. 
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lum (iki tüketici) açısından daha iyi (daha müreffeh)  almaşıkları oluş-
turmaktadırlar. Bilindiği gibi kontrat eğrisi toplumdaki yani iki tüke-
tici arasındaki refahın  ya da reel-gelir dağılımının optimum olduğu nok-
taların birleştirilmesinden elde edilmektedir. Görüldüğü üzere kontrat 
eğrisi üzerindeki her nokta bir Pareto optimumuna tekabül eder. 
Kısaca: 

MİH  XAU  = MİH  XBl2 

dir. 

(Şekil: 2.3) de UA ve UB ,A nin ve B nin çeşitli mal kombinasyonla-
rının ordinal fayda  cinsinden sıralamasını göstermektedir. (Şekd: 2.2) de 
kontrat eğrisi üzerinde olmayan her nokta; refah  sınırı ya da fayda 

olanakları eğrisi denilen (Şekil: 2.3) deki eğrinin iç tarafında  kalmakta-
dır. C noktası ile Pareto-optimal olan D,E,F ve G noktaları mukayese 
edilerek durum anlaşılabilir. . 
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Burada Pareto-optimal noktalar diyerek ve ayırd ederek, bir Pa-
reto-ölçütü (Pareto criterion) geliştirmiş olduk. Böylece toplumdaki 
"en iyi" mal dağıtımı kontrat eğrisi (veya refah  sınırı) boyunca gerçek-
leşir ve bu durum bir Pareto-optimumuna tekabül eder. Yalnız eğri 
üzerindeki bu noktalar bu Pareto-ölçütü yardımıyla bir tercih sıralama-
sına tabi tutulamaz. Bununla birlikte bir dış gözlemci veya devlet süb-
jektif  olarak kontrat eğrisi üzerindeki noktaları sıralayabilir ve D 
veya G noktası en-iyi (optimal) "reel-gelir-dağılımım" temsd ediyor 
diyebdir.25 

b. Pazar  Ekonomisi  : 

Yukarıdaki takas-ekonomisinde değişimde etkinlik Pareto-opti-
mumu için gerekli ve yeterli idi. Oysa pazar-ekonomisinde değişim, 
üretim ve üst düzey optimumlarının gerçekleşmesi Pareto-optimumu 
için gereklidir. Yani : 

MİH  An = MİH  Bn = F2j  F1 

MTİH  = MTİH  X2  = FL/ FK 

MÎH  A12 — MİH  Bl2  = MDHl2  dir. 

Bir başka deyişle takas ekonomisine bakışla pazar ekonomisinde 
üretimde optimum ve üst-düzey optimumları söz konusudur. Ayrıca 
fiyatlar  da pazar ekonomisinin bir özelliğidir ve optimum bu fiyatlar 
esas alınarak gerçekleştirdir. 

c.  Optimum  Optimorum  (En-lyilerin-En-İyisi)  : 

En-iyilerin-en-iyisi denilen durumdan ne anlaşıldığını ifade  ede-
cek olursak; bilindiği gibi refah  sınırı eğrisi fayda  fonksiyonları  aracılığı 
ile dönüşüm fonksiyonundan  elde edilir. Refah  sımrı eğrisi üzerindeki 
her nokta üretim ve tüketimde etkinlik koşulunu karşılar; dolayısıyla 
Pareto-optimaldir. Bu refah  sımrı eğrisi üzerindeki yalnız bir-tek op-
timum noktası sosyal refah  fonksiyonunun  "eş-refah"  eğrisine teğettir, 
işte bu teğetlik durumu, en-iyderin-en-iyisi konumuna yol açar ve bu-
nu diğer Pareto-optimumlarından ayırd eder26. 

25 îbid,.  s.5. 
26 D.M.Winch., op.  cit.,  ss„ 80-83. 
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Şöyle ki (Şekil: 2.4) de UU refah  sınırı eğrisini göstersin: A, B, D, E, 
F noktalarının hepsi sınır üzerinde olup üretim ve değişimde etkinlik 
koşullarını karşılarlar. Bu noktalardan yalnızca C noktası sözü geçen 
koşulları karşılamaz fakat  erişilebilir alanda yer alır. Görüldüğü gibi "en 
-iyilerin-en-iyisi" noktası F noktasıdır ve sosyal refah  eğrisi bu noktada 
sınıra teğettir. 

(Şekil: 2.4) 

Dikkat edilirse refah  sınırı eğrisi üzerinde bulunmak maksimum 
refah  için gerekli (üretim ve değişimde etkinlik koşulları) olmakla bir-
likte yeterli değildir. Örneğin C'den A'ya geçilmesi durumunda etkin-
lik koşulları gerçekleşmekle birhkte refahın  azalacağı açıktır. Ancak C 
nın kuzey-doğusu yönünde hareket edilirse refah  artabilir. 

Bu nedenle bir iktisat politikası oluşturulurken yalnızca Pareto-
optimumu ve üretimde, değişimde etkinlik koşullarının bilinmesi ya-
nıltıcı olabilir. Bunların yanında refah  veya fayda  fonksiyonlarının  da 
bilinmesi gerekir. Zira C 'den E'nin yerine F'ye gidilebilmesi buna bağ-
lıdır27 . 

27 İbid.,  8. 83. 
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d.  Sonuç: 

Pareto-optimumuııda kontrat-eğrisi üzerindeki optimal bir nokta-
nın eşitlik nedeniyle diğer bir optimal noktaya tercihi söz konusu de-
ğildir. Oysa Pigou optimumunda böyle bir nokta mevcutsa optimum 
gerçekleşmemiş demektir. Ashnda Bentham'la başlayan bu Utilitarian 
(Faydacı) görüş Pigou ile devam etmiş ve Lerner'ce "herhangi  bir  ge-
lir  düzeyinde  mutlak  eşitlik,  maksimum  refahı  gerçekleştirebilir''''  biçimin-
de geliştirilmiştir28. 

Pareto-optimal politikalar demetlerinin uygulanması sonucunda, 
toplumda yoksulluğun ve yoksulların azalmadığını gören bazı düşünür-
ler, örneğin Rawls, optimali toplumdaki en düşük gelir gurubundan 
olanların durumundaki en-yüksek-iyileşme olarak tanımlamaktadır. 
Rawls'ın amacı en-kötü-durumda-olanın refahının  maksimize edilme-
sidir: Maksi-min ilkesi29. 

W  = min  (W>) 
h h = birey 

Böylece sözü Pareto-iyileştirme ölçütlerine getirmiş olduk. 

3. PARETO-İYİLEŞTİRME: 

A. Konunun Kamu Harcamaları île İlişkisi: 

Bu sorunun ortaya çıkışı şöyledir: Bütün kamu harcamalarını 
amaçları yönünden ikili bir sınıflandırmada  toplayabiliriz30. 

(1) Kaynak tahsislerinde etkinlik (allocative efficiency) 
(2) Bölüşüm adaleti (distributional equity) amacını içerenler. 

Pazar mekanizmasında, örgütlenme ve buna ilişkin nedenlerle 
effektif  talebin -özellikle sosyal mallarda- pazarda belirememesi nede-
niyle "ödeme arzusu" (willingness to pay) veya "ödeme gücü" (ability to 
pay) ölçütleri net üretim değerlerini yani refah  artışlarını saptamada 
yetersiz kalırlar. "Gölge fiyatların"  kullanımı veya "ikinci en iyi" yakla-
şımı ile bazı düzeltmeler sağlayarak kişisel malların üretiminde kaynak 
tahsislerinde optimale ulaşmak amaçlanır. 

28 Abba Lerner, Economics  of  Conlrol,  Neuyork,  Macmillan,  1946, ss., 29-32. 
29 Atkinson-Stiglitz, op.cit.,  s. 339. 
30 R.Haveman-B.Weİ9brod, "Defining  Benefits  of  Public Programmes: Some Policy 

Guidance for  Policy Aııalysis", I.R.P., Reprint Series, No 144, 1975, s. 170. 
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Kamu harcamalarında yalnızca etkinlik üzerinde durulursa; araş-
tırılacak olan, almaşık kaynak tahsislerinden hangisinin sosyal refahı 
daha çok artırdığıdır. Yalnız her iktisat politikasında olduğu gibi, her 
kamu harcamasında da kimsenin durumunu kötüleştirmeden bazı ki-
şilerin durumunu iyileştirmek mümkün olamaz. Bu durumda Pareto-
optimalinden başka bir ölçütün varlığı, sosyal refah  artışı olup olmadı-
ğını anlayabilmemiz için gereklidir. Dolayısıyla Pareto-iyileştirme öl-
çütleri sosyal refah  artışı açısından kamu harcamalarını irdeleyebilme-
mizi sağlamaktadır. Ayrıca ileride ele aldığımızda anlaşılacağı üzere 
Fayda Maliyet Analizi ve Sosyal Seçim pazar mekanizmasının geçerli 
olmadığı sosyal mallar alamnda kaynak dağıtma yöntemi olarak, ka-
mu harcamalarım planlayanlara etkinlik açısından yol göstermektedir. 

Eğer amacımız yalnızca, kaynak tahsislerinde etkinlik olsaydı; 
daha çok sorgulamamıza neden yoktu. Oysa ikinci amaç bölüşüm ada-
letidir. Örneğin kamu harcamalarımn, Maliyet-Fayda Analizi yardımı 
ile optimum etkinlikle gerçekleşeceğini varsayalım. Bölüşüm adaleti 
henüz çözülmemiştir. Sosyal mallardan kim, ne kadar faydalanacak 
ve kimler finanse  edecektir? Dolayısıyla kamu harcamasından sonra 
reel gelirin dağılımı ne olacak ve sosyal refahın  artışı konusunda nasıl 
karar verilecek ? 

İşte uygulamada politika değişikliklerinin -örneğin kamu harca-
malarının- neden olduğu sosyal refah  artışını ölçebilmek için, adına 
tazminat testi (compensation test) dediğimiz testi uygularken buna 
bağlı olarak dört ölçüte baş vurulmaktadır. 

B. Tazminat Testi: 

Yukarıda değindiğimiz gibi L. Robbins'in, Pigou'nun Faydacı 
(Utilitarian) Refah  İktisadı'na yaptığı en büyük eleştiri; "Bireyler ara-
sı fayda  mukayesinin" yapılamayacağı hususu idi. "Tazminat  testi  ise 
'bireyler  arası  fayda  mukayesesine''  baş  vurmaksızın  sosyal  refah  ve-
ya  reel  milli  gelir  -bu  ikisi  arasında  önemli  fark  da  bulunabilir-  konusunda 
karar  verebilmemiz  arzusundan  doğmuştur"31.  Bu testin içerdiği bütün 
ölçütler, Pareto tanımını ortak temel olarak kabul ederler. Şöyle ki: 
En az bir kişinin durumu iyileşirken başka kimsenin durumu kötüleş-
mesin. Yalnız biraz daha gerçekçi olunarak, politikalar dolayısıyla 
bazı kişilerin durumlarının daha kötü olduğu almaşıklar da konuya dahil 
edilir. 

31 J.V.Graff,  Theoretical  Welfare  Economics,  Cambridge, Cambridge U.P., 1967, ss.84-85. 
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Örneğin Karakaya Barajının yapılması durumunda : 

(1) Elektrik üretimi artar ve elektriğin üretim maliyetinde bir 
düşme olabilir. Bundan dolayı sanayicilerin ve elektrik tüketicilerinin 
reel gelirleri ve eğer elektrik fiyatında  düşme olursa parasal gelirleri de 
yükselir. 

(2) Yalnız toprakları baraj gölü altında kalan yurttaşların parasal 
ve reel gelirinde düşme olur. Ayrıca barajın maliyetine katkıları dola-
yısıyla vergi mükelleflerinin  gelirlerindeki azalmayı da hesaba katmak 
gerekir. 

Eğer böyle belli politikalar nedeniyle, fizik  verimlilik ve toplam 
reel gelir artıyorsa; ya herkesi eskisinden daha müreffeh  kılmak ve-
ya bazı kişilerin durumlarının bir miktar daha iyi olması, başkalarının 
durumları daha kötü kılınmadan gerçekleştirilebilir32. 

Şimdi bu Pareto-iyileştirme ölçütlerini ele alarak inceleyelim. Yal-
nız bu analiz sırasında bildiğimiz refah  sınırı eğrisi yerine konuyu ge-
nelleştirebilmek için kuramsal sınırlamalar dolayısıyla erişilebilen "et-
kinlik düzeyi" (efficiency  locus) esas alınır. Varsayalım ki iki kişilik bir 
toplum söz konusudur. 

a. Pareto  iyileştirme  ölçütleri 

(i) Pa r e to -op t imumu : 

Sosyal refahı  ve artışım ölçmek konusunda Pareto optimumunu 
başlangıç noktası olarak kabul etmek doğru olur. Pareto-optimumu, 
tanımı icabı hiç bir biçimde tazminat olasdığını içermez. Sosyal refah-
taki her artış (Şekil: 2.5 /a) da görüldüğü üzere kuzey-doğu yönünde ve 
mutlak olarak kuzey veya doğuya doğru bir hareket olarak tanımlana-
bilir33 . Tıpkı Qj den Qı ye geçişte olduğu gibi. 

(ii) Ka ldor -ö l çü tü : 

Kaldor, Pareto-ölçütünün "fizik  prodüktivite" (physical producti-
vity) veya "toplam gelir" (aggregate  income) deki artışı içerecek biçim-
de genişletilmesini önermektedir34. Eğer (Şekil: 2.5 / b) de Qj den Q2 ye 

32 N.Kaldor, " Welfarc  Proposition  and  Interpersonal  Comparision  of  Utility",  E.J., Vol. 
XLIX (1939), ss. 549-52. 

33 J.V.Graff,  op.cit.,  s. 85. 
34 İbid.,  s. 85. 
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(Şekil: 2.5) 

doğru hareket edecek olursak; R noktası Qj'in kuzey-doğusunda yer 
alan refah-düzeyi  (locus) üzerinde bulunduğundan, durumdan kazançlı 
çıkan, zarar edeni kârlı bir biçimde tazmin edebilir. Bu durumda di-
yebiliriz ki "reel gelir" Q2 de Qj dekinden daha büyüktür. 

(iii) Hicks ö lçütü 

Hicks (Şekil: 2.5/c) ise "reel sosyal gelirin" artışını ölçmede 
Kaldor'un yaptığı testi tersinden uyguladı35. Eğer Q2 den Qj e hareket 
edecek olursak Qj in üzerinde olduğu refah-düzeyi  (locus) Q2 nin iç 
tarafından  geçmektedir. Bu durumda değişiklikten kazançlı çıkan zarar 
edeni tazmin edebilip sonuçtan halâ kârlı çıkamaz. Dolayısıyla "sosyal 
gelir" Q2 de Q1 den daha yüksektir diyebiliriz veya Q t den Q2 ye 
hareketle artabileceğini söyleyebiliriz. Yalnız dikkat edilmesi gereken 
nokta Hicks'in testinin Kaldor'unkinin aynı olmadığıdır. Kaldor'un 
testinde olduğu gibi Q2 nin den daha iyi olabilmesi için Q2 nin 
Qj in dışındaki bir düzeyden geçtiğinin bilinmesi gerekir. Fakat Q2 den 
geçen düzey hakkında Hicks-ölçütünde herhangi bir şey bilmemekteyiz. 
Yalmz Qj den geçen düzey hakkında bilgi sahibiyiz. 

(iv) Sc i tovsky -ö l çü tü : 

Çok geçmeden Scitovsky, Kaldor'un orijinal testinin -Hicks'in 
testi için de aynı husus geçerlidir- eğer tazminat ödenmeyecek olursa 
bizi çelişmeye düşürebileceğini ortaya koydu36. Qt noktasını yeniden 

35 İbid.,  s. 86. 
36 İbid.,  s. 86. 
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(Şekil: 2 5.) 

ele alacak olursak (Şekil: 2.5/ d) Q2 den geçen düzey; Qı'in dışında yer 
almaktadır ve Qt den daha iyi olduğu Kaldor-ölçütüne göre söylenebilir. 
Fakat Qj den geçen refah-düzeyinin  Q2 nin dışından geçmemesi için 
de bir neden yoktur. Eğer böyleyse bu kez de Q l 5 Q2 den daha iyidir 
diyebiliriz. Bu durumda iki refah-düzeyi  kesişmekte ve çelişki buradan 
doğuyor demektir. Bu nedenle Scitovsky ikili bir teste ihtiyaç olduğunu 
söylemektedir. Scitovsky'e göre; Qj den Q2 ye geçişle refah  arttı diye-
bilmemiz için; Q2 nin üzerinde bulunduğu refah-düzeyinin  Qjden ge-
çen refah-düzeyinin  dışında yer aldığını ve Qj in üzerinde bulunduğu 
refah-düzeyinin  Q2 den geçen refah-düzeyinin  iç tarafında  olduğunu 
bilmemiz gerekir. Bundan sonra diyebiliriz ki değişildikten kazançlı 
çıkan kendisi de kâr edebilecek biçimde zarar edene tazminat ödeyebi-
lir veya rüşvet verebilir. Oysa zararh çıkan kâr edecek biçimde; kazanç-
lı çıkanı değişikliği istememesi için ödüllendiremez yani rüşvet veremez. 

E.J.Mishan, Scitovsky-çelişkisinin nedenini ve kaynağım şöyle 
açıklamaktadır37: Qj ve Q2 iki almaşık mal paketi olsun. Qj mal pake-
tinin mevcut paylaşımı 0Q t kontrat eğrisi üzerindeki C' noktasında 
gerçekleşmekte ve bu bölüşüm I\ sosyal (toplumsal) kayıtsızlık eğrisi 
ile temsil edilmektedir (Şekil : 2.5 / e). Diğer taraftan  Q2 nin mevcut pay-
laşılması OQ2 kontrat eğrisi üzerinde C" de oluşmakta ve bu C" noktasına 
tekabül eden sosyal kayıtsızlık eğrisi ise I" 2 ile temsil edilmektedir. Eğer 
I ' j ve I" 2 doğrudan karşılaştırılabilir cinsten ise, bunlardan birinden 

37 E.J.Mishan, "Welfare  Economics", S  urv  ey  s  of  Economic  Theory,  Volume I, London, 
MacMillan, 1967, s. 180-181. 
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diğerine hareketle toplumun refahını  Pareto-ölçütünü sağlayacak bi-
çimde artırmak mümkün olabilir. Oysa I ' j ve \" 2 sosyal kayıtsızlık 
eğrileri kesiştiklerinden mukayese eddebilir değillerdir. Bu durumda 
mukayeseyi farazi  tazminatla yapmaya çalışan Kaldor-Hicks ölçütü-
ne baş vurulması gerekir. noktasından geçen ve I' j sosyal kayıtsızlık 
eğrisi ile mukayese edilebilir bir I ' 2 sosyal kayıtsızlık eğrisi çizelim. Gö-
rüldüğü gibi Q2 mal paketinin bölüşümünün doğurduğu T2, Qı e ba-
kışla herkesin durumunu daha iyüeştirmektedir. Eğer bu ölçüt ile ha-
reket edersek Q2 yi seçeceğimizden emin olmalıyız. Oysa Q, mal pake-
ti de aynı öneriyle bizi davet edebdir. Dolayısıyla den geçen I"j 
sosyal kayıtsızlık eğrisinin, I " 2 ye bakışla daha yüksek olduğundan 
tercih edümesi gerekir. Bu aşikâr çelişkinin kaynağı, iki mal (X ve 
Y malları) arasındaki ortak marjinal ikame hadlerinin, A ve B kişileri 
arasındaki yeniden bölüşüm dolayısıyla değişmesidir. Mishan ayrıca 
bu nispi değerlemeler arasındaki karşılıklı ilişkinin refah  iktisadı ala-
nındaki paradoksun temelini oluşturduğunu ifade  etmektedir38. 

38 İbid.,  s. 181. 

(Şekil: 2.5/e) 
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(v) Samue l son-ö lçü tü : 

Bu gelişmeler üzerine Samuelson, Scitovsky testinin bile yetersiz 
olduğunu ortaya koydu39 . Scitovsky testinin düzelttiği husus şuydu: 
Refah-düzeyleri,  Qj ve Q2 noktaları arasında kesişmemelidirler. Hatta 
elverişli sayıda kesişseler bile test bu durumu dahi içerebilir. Oysa bu 
husus testin amacıyla çelişir. Bu çelişik durum (Şekil: 2.5/f)  Scitovsky 
testi tarafından  hatalı da olsa sağlanır. Örneğin Qı den Q1 e geçiş, sos-
yal refah  artışı imiş gibi, Scitovsky-ölçütünü tatmin edebilir. Oysa Q, 
den 02 ye mi yoksa tersine bir hareketin mi sosyal refahın  artmasına 
neden olduğu, sosyal refah  eğrüerinin konumuna ve hangi noktanın da-
ha yüksek bir sosyal refah  eğrisi üzerinde yer aldığına bakar. 

(t) Scitovsky _ ölç üt ün ün çelişkisi ( 3 ) S a m uf Is on - ö Içüt ü 

(Şekil: 2.5) 

Dolayısıyla Samuelson'un potansiyel gelir artışına ilişkin ölçütü, 
refah-düzeyinin  tümüyle dışarıya doğru kaymasından ibarettir. (Şekil: 2. 
5 / g). Bu takdirde Samuelson-ölçütünde, servetin her yeniden dağılı-
mında değişiklikten önce ve sonrasında Kaldor, Hicks ve dolayısıyla 
Scitovsky ölçütleri tatmin edilmelidir. 

(vi) L i t t l e -ö l çü tü : 

Sonuncu ölçüt olarak Little-ölçütünü ele alalım. Hicks ölçütüne 
geri dönerek işe başlayahm. (Şekil: 2.5 /h) de Ç>2 den Qj e hareketin Hicks 
ölçütünü tatmin edeceği açıktır; çünkü Q, den geçen refah-düzeyi  Q2 

nin iç tarafında  yer almaktadır. Varsayalım ki Q'x nün Qj den daha 
kötü bir sosyal durum olmadığına ilişkin geniş bir değer yargısı mevcut-

39 J.V.Graff,  op.  cit.,  s.87. 
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(Şekil: 2.5/h) 

tur. Yani W (Q'j) > W (Qj) dir. Dolayısıyla Q2 durumunda Q'x e ba-
kışla refah  daha yüksektir. Bir başka deyişle Graff'a  göre40 Little, 
Hicks'in testinin Q2 ve Qj noktaları arasında uygulanabilmesi için Q( 

ile aynı refah-düzeyi  üzerinde olan Q'j durumuna ihtiyaç göstermekte-
dir ki, bu yararlı bir yaklaşım değildir. 

Oysa Little dikkat edilirse reel gelir veya sosyal refahın  artışını 
ölçmek için Hicks (Kaldor) testinin yetersiz olduğunu ve ek olarak Q2 

nin Qj'e bakışla bir refah  artışını temsil edebilmesi için daha iyi bir bö-
lüşümü içermesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Şöyle ki: 

W(Q2)  > W  (Q\)  > W  (Qx) 
dir. 

Zira aynı refah-düzeyleri  üzerinde olan Q'x nün Qj e tercihi için daha 
iyi bir bölüşümü temsil etmesi gerekir. Böylece Pigou optimumu dola-
yısıyla ele aldığımız Eski Refah  İktisadı'nın koşullarına geriye dönmüş 
olduk. Bir farkla  ki Little41, Pigou kadar kendisini yeniden bölüşüme 

40 İbid.,  s. 80. 
41 E.J.Mishan, "Welfare  Economics: 1939-1959", op,  cit.,  182. 
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bağlamamakta ve diğer şeyler sabitken eşitsizlikteki genel bir azalmayı 
iyi bir gelişme olarak nitelemektedir. Bu tip bir gelişmenin Pigou-op-
timumunu tatminde yetersiz kalacağı açıktır. Önemli olan ve Little'ın 
bize hatırlattığı, etkinlik adına daha kötü yeniden-bölüşümlerin refa-
hı artırdığını iddia etmenin mümkün olamayacağı hususudur. Nitekim 
Little "bir  ekonomik  değişikliğin  arzu  edilebilir  olduğunu  yani  sosyal 
refahı  artırdığını  söyleyebilmemiz;  eğer  bu değişiklik  servetin  daha  iyi  bir 
yeniden  bölüşümüne  neden  olursa  ve  eğer  potansiyel  zararlı  çıkacaklar, 
potansiyel  kârlılara  değişmeye  karşı  çıkmaları  için  kâr  edecek  biçimde 
rüşvet  veremiyorlarsa  mümkündür42.''''  Böylece Little sosyal refah  fonk-
siyonuna, gelir dağdımını da, bir değişken olarak eklemektedir. 

Özetlersek Little bir değişikliğin sosyal refah  artışı sayılabilmesi 
için şu üç soruya verilebilecek cevaplara baş vurmaktadır: 

(1) Hicks-Kaldor ölçütü sağlanmakta inidir? 

(2) Scitovsky ölçütü sağlanmakta mıdır? 

(3) Değişiklik daha iyi bir bölüşüme yol açıyor mu? 

Bütün bu değişikliklerin reel gelir artışına veya sosyal refahın  yük-
selmesine neden olup olmadığını ölçmede kullanılan endekslerin de ay-
rıca başlı başına bir ölçme sorunu yarattıklarını hatırlatmakta yarar 
vardır. 

Konuyu bağlamadan önce, sosyal refah  ve sosyal refah  artışı ko-
nularının üzerinde neden durduğumuzu bir kez daha belirtmekte yarar 
vardır: Her kamu ekonomisi politikası bir ekonomik durum değişikliği 
demektir. Karar makamlarının bu değişikliğin arzu edilebilir olduğunu 
saptamada, Refah  İktisadı ve dolayısıyla tazminat-testleri yol gösteri-
cidir. Son karar mercii olan seçmenlere farklı  ekonomik durumların ge-
rekçeleri ile açıklanması gerekir. Kaldı ki teorik açıdan da "tazminat 
testi" ve özellikle Hicks-Kaldor ölçütü Maliyet-Fayda Analizi'nin teme-
lini oluşturur. 

42 I.M.D.Little, op.  cit.,  s. 109. 
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Sorular: 

(i) D.Ricardo, Napolyon Harpleri sonrasında İngiltere'ye buğday ithali taraftan  olmuştur. 
Böyle bir buğday ithalinden kâr edecek ve zarar edecek taraflar  kimler olabilirdi? Hicks-Kal-
dor "tazmin ilkesini" uygulayacak olursak bangi durumda buğday ithali benimsenebilir ? 

(ii) Neden tam istihdam, genel denge ve milli gelir gibi Pozitif  İktisat konularının dışında 
bir optimum kavramına ve Normatif  lktisat'a ihtiyaç duyulmaktadır ? Araştırınız. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SOSYAL MAL TEORISI 

1. SOSYAL MAL TANIMI ve ÖZELLİKLERİ: 

Yukarıda piyasa mekanizmasının kaynak tahsislerinde başarısız-
lığa uğramasına yol açan nedenlerden biri olarak sosyal malları saymış-
tık (Bölüm I / 3-D). Sosyal mallara ilişkin teorik tartışmayı başlatan 
ve temellerini atan Samuelson olmuş1 ve onu başta Musgrave2, olmak 
üzere Olson3, Dorfman4,  Margolis5, Head6 gibi çeşitli yazarlar izlemiş-
tir. işte bu gelişmelerin ışığı altında son çeyrek-yüzyıl  içerisinde sosyal 
mallaıın nitelikleri, türleri ve finansmanı  konularında oldukça yerleş-
miş bir teorik çatı oluşmuştur. 

Sosyal mallar dışsal ekonomilerin özel bir hali olmakla birlikte, 
her dışsal ekonomi bir sosyal mal değildir. Zira hangi dışsal ekonomilerin 
sosyal mal sayılacağı bu konuda toplumsal tercihin yani bir yasama 
kararının oluşmasına bağlıdır, işte bu nedenle biçimsel olarak düşü-
nüldüğünde 'sosyal mal, sağlanması (arzı) veya sübvansiyonu, devlet 
bütçesi tarafından  finanse  edilen herhangi bir mal7 ' olarak tanımlana-
bilir. 

Burada sosyal sözcüğünün tanım içerisinde ifade  ettiği mana (an-
lam) bir toplumsal tercihin varlığını ortaya koyan yasama kararının 

1 P. Samuelson, op.cit. 
2. R.Musgrave, Provision for  Public Goods", J.Margolis-H.Guitton (edr.), Public  Eco-

nomics,  MacMilIan, 1969, ss. 124-145. 
3 M.Olson, "On the Priority of  Public Problems", R. Marris (ed)., Corporale  Society.  Ay-

lesbury, MacMilIan, 1974, ss. 249-337. 
4 R.Dorfman,  "General Equilibrhım with Public Goods", Margolis-Guitton (Edr.), op. 

cit.,  ss. 247-276. 

5 J.Margolis, "A Comment on the Pure Public Expenditure", R.W.Houghton (Ed)., 
op.  cit.,  ss. 184-188. 

6 John Head, op.cit., 
7 Peter O. Steiner, "Public Expenditure Budgeting", The  Economics  of  Public  Finanee, 

A.Blinder et. al (Edr.), Washington, Brookings. 1974, s. 245. 
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mevcudiyetidir. Biçimsel bir koşul olmakla birlikte bu husus çok önem-
lidir: Zira bir mal ne kadar dışsal ekonomi yaratırsa yaratsın, ne kadar 
sosyal mal özellikleri taşırsa taşısın; mahalli veya milli yasama meclis-
lerinin bu malın sağlanmasının veya sübvansiyonunun bütçeden finan-
se edilmesi yönünden bir kararı bulunmadıkça, sosyal mal sayılmaz. 

Bu biçimsel koşul yani toplumsal tercihin varlığı bir yana, bu mal-
ların ekonomik niteliklerine bakıldığında, tüketim özellikleri dolayı-
sıyla kişisel mallardan ayrıldıkları görülür. Samuelson, sosyal malları 
"sosyal  mal,  kişisel  tüketim  malından;  her  bireyin  tüketiminin  sosyal 
malın  tümünü  kapsaması  ve  ... tüketimde  koşulun,  toplama  değil  eşit-
lik  olması  itibariyle  ayrılır''''  biçiminde tanımlar8. Bu, milli savunma, 
iç güvenlik, yargı gibi sosyal malları ekmek, kalem, silgi, şeker gibi 
kişisel malların tüketim özelliklerinden farklı  kılan, sosyal malların iki 
ekonomik niteliğidir. Bu nitelikler "sosyallik derecesi" ve "dışsal ekono-
mi yaratma" hususlarıdır9. Bu unsurlar bir malda ne kadar mevcut ise 
o mal, sosyal mal olma özelliği taşır. Eğer bu nitelikler giderek aza-
lırsa karma mallar ve erdemli mallar gibi ara kategoriler oluşur. Bu 
özelliklerin olmadığı mallar ise kişisel mallardır. Bir şemayı ödünç 
alarak bu söylediklerimizi özetlemeye çalışalım10: 

(Çizelge: 3.1) 

— -> dışsal ekonomiler ve sosyallik derecesi > 

I % 100 Kişisel Mallar % 100 Sosyal Mallar I 
(Bölünebilir fayda  ve maliyet) (Bölünemez fayda  ve maliyet) 

Bu özellikleri ele alarak inceleyelim: 

(i) Dışsal Ekonomi ler : 

Yukarıda sosyal malları dışsal ekonomilerin özel bir hali olarak; 
bir başka deyişle bütçeden finanse  edilen dışsal ekonomiler biçiminde 
tanımladık. Dışsal ekonomiler, "olumlu" (pozitif)  veya "olumsuz" (nega-
tif)  olabilir. Elektrik üretimi için yapılan barajların taşkın ve selleri ön-
lemesi olumlu, Ankara'nın kirli havası olumsuz dışsal ekonomilere ör-
nektir. 

8 P.Samuelson, "Pure Theory of  Public Expenditure", op.  cit.,  s. 350. 
9 M.Blaug, op.cit,  s. 106. 
10 İbid,  s. 106. 
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(ii) Sosya l l i k Dereces i : 

Sosyallik derecesini belirleyen ise bir malın tüketiminin "birlikte" 
(joint) ve "eşit" (equal) olmasıdır. 

İşte bu dışsal ekonomi yaratma ve sosyallik derecesi nitelikleri sos-
yal malların tüketimlerini kişisel mallardan farklılaştırarak,  bu malların 
ekonomik mallar içerisinde ayrı bir kategori oluşturmalarını sağlar. 

2. SOSYAL MAL TÜRLERİ ve NİTELİKLERİ : 

Buraya kadar genel olarak sosyal mal tanımı ve özellikleri üzerinde 
durduk. Şimdi sosyal malların türleri olan; salt sosyal, karma, erdemli 
mallarla kişisel malların niteliklerini karşılaştırmalı olarak ele alalım. 
Bu türleri kendi aralarında ve kişisel mallar karşısında ayrıştırmada 
hareket noktası tüketim özellikleridir. Ekonomik malları tüketim özel-
likleri açısından şöyle bir matriks ile özetleyerek ayrıştırabdiriz11: 

"Rakip" 

"Rakip olmayan"' 

Ekonomik malların bu dört türünü ele alarak inceleyelim. 

A. Ekonomik Mal Türleri: 

a. (A)  Salt  Kişisel  Mal  (Rakip  j  Dışarıdu-Tutulmayan): 

Bunlar kalem, ekmek, elbise, otomobil, ev gibi bireysel tüketim 
konusu olan mallardır. Bu salt kişisel malların tüketiminde bir kimse-
nin tüketimi, diğer kişiler ile rekabet halindedir. Ayrıca fiyat  mekaniz-
masının sağladığı "açık artırma" yöntemi ile "ödeme arzusu" en yüksek 
olan kimse, rakiplerini dışarıda tutarak o mala sahip olup tüketebilir. 
Kişisel mallar genellikle, "bölünebilen", bireylerin tüketimleri "eklene-
bilen" mallardır. Şöyle ki Xj toplam ekmek miktarı ise ve birinci kişi-
nin tüketimi XIx ve ikinci kişinin tüketimi X 2 t ise, toplam tüketim 

(Çizelge 3.2) 

"Dışarıda tutulabilen" "Dışarıda tutulamayan" 

A B 

C D 

11 M.Peston, Public  Goods  and  Public  Sector,  Essex, MaeMillan, 19T2, »s. 8-22. 



7Ü SOSYAL  MAL  TEORS 

bu iki kişilik toplumda birinci ve ikinci kişilerin tüketimlerinin topla-
mına eşittir12: 

X, = X<! + X 2 ! 

veya daha genel olarak göstermek istersek; i toplumdaki bireyleri j 
ise salt kişisel malların türlerini göstersin13: 

X,  = 2 2 X1; 
i 1 olur. 

Bundan başka salt kişisel mallarda optimalite koşulu her bireyin 
marjinal ikame haddinin, marjinal dönüşüm haddine ve dolayısıyla fi-
yatlarının ( = marjinal maliyetlerinin) oranına eşitlenmesidir: 

MtHji1  = Mlmn  = MİFPn  = MDHn  = MM\j  MMj 

Bilindiği gibi marjinal ikame haddi (MlH) bir bireyin herhangi 
bir maldan bir birim daha elde edebilmesi için diğer maldan vazgeçme-
ye hazır olduğu miktarı gösterir. Yukarıdaki ifade  yalnız kişisel mallar 
için geçerlidir. 

b. (D)  Salt  Sosyal  Mal  (Rakip  Olmayan  / Dışarıda-Tutulabilen): 

Milli savunma, yargı, iç güvenlik gibi salt sosyal malların tüketi-
minde esas; bir kimsenin tüketiminin diğer bireyler ile rakip olmaması 
ve fiyat  mekanizması yolu ile rakiplerin dışarıda tutulamamasıdır. 
Yani herkes "ödeme arzusu" ölçütü söz konusu olmaksızın, kendi ter-
cihlerine göre, salt sosyal mallardan yararlamr. Tüketim, bireyler ara-
sında, birlikte ve eşit olur. Eğer toplam salt sosyal mal üretimini X 2 

ile gösterirsek birinci kişinin tüketimine X 2 i ve ikinci kişinin tüketi-
mine X 2 2 dersek, aralarındaki ilişki bir toplama değil eşitliktir : 

X 2 = X i 2 

X2  = X 2 2 

X2  — Xl2  — X 2 2 

Görüldüğü gibi sosyal mallara ilişkin eş-tüketiın ilkesi aritmetik 
zorunluluk olarak ifade  edilmektedir. Ayrıca tüketimden sakınmanın 
maliyeti çok yüksek olduğu gibi, genellikle de olanaksızdır. 

12 P.Samuelson, "Diagramatic Exposition of  Public Expenditure", op.cit.,  ss.350-356. 
13 Garry Fromm-Paul Taubmau, Public  Economic  Theory  and  Policy,  Newyork, MacMil-

lan, 1973, s. 23. 
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Yukarıdaki durumu toplumdaki i kadar kişiye ve k kadar sosyal 
mal için genellersek : 

Xk  = X»k olur14. 

Ayrıca optimalite koşulu ise ikame hadleri toplamının, marjinal 
dönüşüm haddine eşit olması ve dolayısıyla marjinal maliyetlerin ora-
nına eşit bulunmasıdır : 

2 2 MtWJk  = MDHik  = MM k /MMj 
i j 

Yukarıdaki ifadeyi  biraz daha anlaşılır kılmak için iki kişilik bir 
toplum, biri sosyal (X2) diğeri kişisel (Xj) iki malın olduğu örneğimize 
geri dönelim: 

MİW12  + MİH\2  = MDH12  = MM2  I  JV/M, olur. 

Eğer kişisel malın marjinal maliyetine ( = fiyatına)  MMj — 1 dersek: 

S S M/Z/'jk  = MMk 
1 i olur15. 

Bir başka deyişle bir salt sosyal malın marjinal üretim maliyeti, 
her bireyin bu salt sosyal mal için vazgeçeceği kişisel malların topla-
mına eşittir16. 

c.  (C)  Karma  Mal  (Rakip  Olmayan-Dışarıda  Tutulabilen): 

Bu malda bazı tüketicileri dışarıda tutmak yani tüketimini engel-
lemek olanağı vardır. Fakat herhangi bir tüketicinin tüketiminin en-
gellenmesi, başka kimseye yarar sağlamaz. Yani herhangi bir tüketici-
nin tüketimini engellemek olanağı bulunmakla birlikte, tüketicilerin 
tüketimleri arasında bir rekabet mevcut değildir. Örneğin giriş ücreti 
alınmasa bile, talebin kapasitenin altında kalması durumunda tiyat-
rolar, sinemalar ve diğer eğlence yerleri, trafik  sıkışıklığının söz konusu 
olmadığı yollar ve köprüler. 

Bir başka deyişle marjinal ürünün üretim maliyeti pozitif  olmakla 
birlikte, ilave bir tüketicinin tüketiminin marjinal maliyetinin sıfır 
olduğu durumlar veya ölçekten getiri dolayısıyla marjinal maliyetin, 

14 İbid,  s. 24. 
15 P. Samuelson, "Diagramatic Expoaition of  A Theory of  Public Expenditure", op.cit.  9s. 

350-56. 
16 Garry Fromm-Paul Taubman, op.cit,  a. 24. 
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ortalama maliyetin çok altına düştüğü mal ve hizmetler C tipi karma 
mala vücut verir17 . 

Karma mallar (X3) sosyal mal saydıp devlet eliyle sağlansa bile; 
toplumsal tüketimle, kişisel tüketimi arasındaki ilişki, eşitlik olmadığı 
gibi kişilerin tüketimlerinin birlikte ve eşit olduğu söylenemez18. 

~ pu + X j p r 

Karma  Mal  — Sosyal  Kısmı  -f-  Kişisel  Kısmı 

X2  = Xi2 

x2  = X 2 2 

XI  = X 1 ! + X 2 ! olmakla  birlikte; 

X1!  X2!  dir. 

Bir başka deyişle ilke olarak karma malın kişisel parçası için ve 
dolayısıyla karma mabn tümü için "birlikte" ve "eşit" tüketim söz ko-
nusu değildir. 

Bu karma malda optimalite koşulu : 

(1) 2 E (MİWmvr  + MİWimm)  = MDHjm  = MMm  / MM, 
i İ 

İfadedeki  m karma malı, pr karma malın kişisel, pu ise sosyal kıs-
mını gösteren simgelerdir. 

Bu karma malın kişisel parçasının ikame özelliği tıpkı kişisel mal-
larda olduğu gibidir : 

(2) Mimmpr  = MİH2mvT  = MÎW  mpr 

Karma malın sosyal nitelikli parçasının ikame özelliği ise: 

(3) Mlmimpu  + M///2 i m p u + M / H 3 j m p u = 2 2 MİHijmpu 

i j 

Dolayısıyla yukarıdaki (1) nolu ifade  (optimalite koşulu) (2) ve 
(3) nolu ifadelerden  türetilmiştir. Ayrıca (1) nolu ifadede  MMj = 1 der-
sek 

2 2 (MİHlmpr  + MİWimpu)  = MMm  olur. 
i i 

17 M. Peston, op.cit.,  ss. 8-22. 
18 Garry Fromm-Paul Taubman, op.cit.,  s. 25. 
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Bu demektir ki, bir karma malın marjinal maliyeti; toplumdaki 
tüm bireylerin o karma malın sosyal ve kişisel kullanımı için ödeme 
arzusunda oldukları miktara eşittir19. 

d. (B)  Karma  Malı:  Rakip  / Dışarıda  Tutulamayan: 

Bu malda ise, tüketicilerin tüketimleri birbirlerine rakiptir, yalnız 
birbirlerinin tüketimlerini engellemek olanağı yoktur. Talebin arzı aş-
ması durumunda C tipine giren karma mallar B tipine dönüşürler. Ör-
neğin trafik  tıkanıklığının bulunduğu yollar, köprüler gibi. Türkiye'den 
örnek verecek olursak, Boğaz Köprüsü, yüksek öğretim sağlık hizmet-
leri. 

Bir başka deyişle bir kimsenin bu karma malı tüketmesi diğer kim-
senin çektiği faydayı  sıfıra  indirir. Bir diğer durum ise; bireylerin tü-
ketimleri rakip olmakla birlikte, dışarıda tutma mümkün fakat  çok pa-
halıya gerçekleşirse B şıkkına giren mallarla uğraşıyoruz demektir20. 

Burada dikkat eddmesi gereken husus, C tipi karma malda toplum-
daki herkesin tercihleri ölçüsünde tüketme olanağı varken B tipi kar-
ma malda taymlama söz konusu olduğundan ya belli miktardaki bi-
reylerin veya herkesin belli miktarda yararlanması mümkündür. Do-
layısıyla toplum, yararlananlar aracdığı üe dolaylı olarak fayda  çeke-
bilir. Belli sayıdaki bireyin, bu karma malı tüketmesi halinde bu tür-
ketim bir dışsal ekonomi yaratarak toplumun -yani diğer bireylerin-
fayda  çekmesi sağlanır. 

Denilebilir ki C tipi karma mal sosyal mallara, B tipi karma mal 
ise kişisel mallara daha yakındır. Zira B tipi karma mallarda piyasa 
mekanizması aksak da olsa işletüebdeceği halde, C tipi karma mallar-
da bu söz konusu değildir :Talep, arzın altındadır. 

Bu C tipi karma malın (X3), belli bir kısmı kişisel (Xj) ve belli bir 
kısmı sosyal mal (X2) niteliğindedir. Dolayısıyla : 

x3  = x2  + 
x2  = X12 

x2  = X22 

= X1!  -{- X2j  ve 
XI!  X21  dir. 

19 İbid,  s. 25 
20 M.Peston, op.cil.,  ss. 8-22. 
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Dikkat edilecek nokta (X3) karma malının tümü için "eşit" ve "bir-
likte" tüketim söz konusu olmamakla birlikte, bu karma mahn sosyal 
kısmı (X2) için "eşit ve birlikte" tüketim esastır. Bu B tipi karma mal-
da optimalite koşulu : 

(1)  S S (MİHimpr  + MÎWimpu)  = MDH]m  = M M m / M M j 
i j 

dir. Yine bu karma malın kişisel parçasına ilişkin ikame özelliği : 

(2) MİHımpr  = MİH2mpr  = MİW  mpr 

Sosyal parçasına ait ikame özelliği : 

(3) MİHıjmp„  + M/H2 j m P u + MİH3  j m P u  = 2 2 MİW  j m P u 
i İ 

Eğer (1) nolu ifadedeki  kişisel malın maliyetini MM = 1 kabul 
edersek : 

(4) 2 2 (MİWmvT  + MİWSm)u)  = MMm  olur*, 
i J 

e. Erdemli  Mallar  (Merit  Goods): 

Bu mallar yukarıdaki (A) "kişisel malların" özel bir kesimidir. As-
lında bu mallar kişisel mallar olup piyasa mekanizması tarafından  üre-
tilebilen, dağıtılabilen; yani bölünebilen, eklenebilen ve fiyatlandırıla-
bilen mallardır. Ayrıca bu malların tüketimleri açısından "dışarıda tu-
tabilme ve rakip olma" özellikleri mevcuttur. 

Bir başka deyişle, toplumun genel iyiliğini daha iyi düşündükleri 
varsayılan "seçkinlerin" tüketici tercihlerine sınırlı bir müdahalede bu-
lunmaları dolayısıyla, sosyal mal kabul edilen kişisel malların özel bir 
kesimidir (X4). 

Daha öz bir anlatımla tüketimlerinin zorunlu kılınması nedeniyle, 
serbest tüketici tercihlerinden vazgeçilen mallardır: Örneğin düşük ki-
ralı devlet konutları, bedava dağıtılan ilkokul kitapları, devletin kül-
tür faaliyetleri  gibi. 

Bunların varlığı iki nedenle açıklanabilir21: 

(i) Birincisi, rasyonel bireysel tercih için almaşıkları bilmek ve 
bu seçim için gerekli bilgiye sahip olmak gerekir. Bu nedenle, seçkinler 

* Bu ifadenin  yorumu için bkz: B tipi karma mal (BI.III / 2-e). 
21 R.A.Musgrave, "Provision of  Social Goods", op.cit.,  ss. 124-145. 
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tarafından  kısa-dönem için konulan zorunlu tercih; uzun dönemde sağ-
duyulu serbest seçim ile bağdaşabilir. Örneğin dinlenme tesisleri, spor 
salonları ve beslenme yardımı gibi. 

(ii) ikincisi, bireylerin fayda  fonksiyonları  arasındaki karşılıklı 
etkileşme (interdependence) dir. Birey A ve B nin fayda  fonksiyonları: 

uA = uA (xA,  ,yA, YBJ 

UB  = (XB,  YB)  dir. 

Görülüyor ki birey A, Y malının hem kendisi (YA) ve hem de B, 
(YG) tarafından  tüketilmesinden fayda  çekmektedir. 

Bir başka deyişle devlet (seçkinler) bazı malların tüketiminde bir 
sosyal minimumu gerçekleştirmek istemektedir. Eğitim, sağlık, konut, 
dinlenme, spor olanakları gibi. Batı toplumları gelir dağılımı eşitsizlik-
lerini tolere etmenin maliyetini, temel ihtiyaç maddelerinden bir mini-
mum tüketimi genellikle zorunlu alt-sınırı finanse  edebilecek sübvansi-
yonlar olarak düşünmektedir.?2 

Bu söylediklerimizi kendimiz bir şekd yardımıyla belirginleştire-
biliriz sanırım: (Şekd: 3.1). Varsayalım ki tüketici B nin bütçe doğrusu 
YY' olsun. Biri erdemli mal, okul kitabı, diğeri kişisel mal çiklet, oto-
mobil gibi lüks tüketim maddesi olsun. Seçkinler olarak minimum okul 
kitabı tüketiminin her birey için OR} kadar olmasını istiyoruz. Oysa 
tüketici B'nin okul kitabı tüketimi OR0 kadardır. Tüketici B'nin R 0Rı 
kadar tüketimini artırabilmek için iki yol vardır. 

(1) Birinci yol çiklet üzerine konulacak bir vasıtalı vergi ile okul 
kitaplarım B'ye finanse  ettirmek. Böylece tıpkı nispi fiyatlar  değişmiş 
gibi olur ve bütçe doğrusunun eğimi değişir. 

(2) İkinci yol götürü-toptan vergder ile okul kitaplarım finanse 
etmek. Bu durumda B'nin çiklet tüketimi pek değişmez (OS0); çünkü 
vergi yükü A'ya ve diğer mükelleflere  yayılır. Ancak, B'nin okul kitabı 
tüketimi (YB) A nin fayda  fonksiyonuna  giriyorsa, bu yola başvurulur. 

Harcama-tüketim eğrisi üzerindeki M noktasından K noktasına 
gelinceye kadar minimum okul kitabı tüketimi ORj'i gerçekleştirmek 
için sübvansiyon gereklidir. 

22 İbid,  8. 144. 
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3. SOSYAL MALLARA İLÎŞKÎN BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR: 

Öncelikle buraya kadar teker teker ele alarak anlatmaya çalıştı-
ğımız ekonomik malların türlerini ve özelliklerini; kişisel malların sos-
yal mallardan ayrımına yol açan hususları ödünç alacağımız bir şema 
yardımı ile incelemeye çalışalım23. Dikkat edilirse şemadaki ayrımdaki 
ölçüt, malların tüketim özelliklerinin piyasa mekanizmasının başarısız-
lığa uğramasına yol açıp açmadığı hususudur. İlk ayrım da kişisel ve 
sosyal mallar ayrımıdır. Şemada görülen kamu malları yani rakip-dışa-
nda tutulamayan ve dışarıda tutulabilen-rakip olmayan mallar sıra-
sıyla C ve B tipi karma mallardır. 

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, aşağıdaki şemayı bir ekonomide-
ki malların tüketimi şeklinde algılarsak; yukarıdaki mal türleri olan 
salt kişisel mal (Xx), erdemli mal (X4), karma (X3) ve salt sosyal mal 
(X2) yi bir araya getirip toplarsak GSMH (X) yı elde ederiz: 

23 Brown-Jackson, op.cit.,  s. 28. 
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Malın tüketimi 
rakip değil 
midir? 

Dışarıda 

tutma çok 

pahalı mı 

Dışar ıda 
tutma 
mümkün mudur' 

Dışarıda tutma 

teknik olarak 

mümkün müdür? 

Dışarıda tutma 

teknik olarak 

mümkün müdür? 

E v e t ) 

Yani; dışarıda tutulabi len/rakip 

o lmayan mallar '. örneğin 

t i y a t r o qbs teri 1 eri,futbol maç ı. 

köpr u • 

Salt kişisel 
mallara i l i ş -
kin anal ize 

geçi l ir i yan ı , 
rakip/dışarıda 
tutulabilen 
mal lar ) 

Kamu mal lar ına 

i l i şk in a n a l i z i Seç i l i r : 

(rak i p - d ı ş a r ı d a tutulamayan 

mallar) 

Piyasa mekanizmasının başar ı s ız l ığa 
uğram a s ı : yani salt sosyal mallar (d ışar ıda 

t u t u l a m a y a n / r a k i p olmayan ma l l a r ) , 
- ğ e r böyle mallar s a ğ l a n a c a k s a 
bunlor dev let bütçesmce f i n a n s e 
e d i l m e l i d ır. 

(Çizelge: 3.3) 

X  = X{  + X2  + X 3 + x4  olur. 
X+2  — X2  -f-  X 3 -f-  X4  ise, 
X  = xı  + X2+ dir. 

Görüldüğü gibi toplumun sosyal (X2+) ve kişisel mallar (Xj) arasın-
daki tercihi ekonomik mallar (X) paketinin bileşimini belirler. Burada 
açıklanması gereken iki husus vardır : 

(1) Birincisi bu mal paketini oluşturmada karar mekanizmaları 
nelerdir ? Kim, nasd ve ne kadar sosyal mal üretileceğini tayin eder? 
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(2) İkincisi, belirlenen bu seçim etkin bir seçim midir? Yani kay-
nakların etkin dağdımı gerçekleşmekte midir ? 

Bu soruları açıklamaya çahşalım : 

(i) Bu paketin oluşmasında şekil koşulu "yasalarla" olmakla birlik-
te, karar almada kullanılan kaynak dağıtma süreçleri aşağıdaki üç nok-
tada toplanabilir : 

(1) Birincisi kişisel mallarda kaynak dağıtma süreci bilindiği gibi 
fiyat  mekanizmasıdır ve sosyalist ülkeler açısından planlamadır. Sosyal 
mallara gelince; piyasa mekanizması işletildiğinde tüketimdeki dışsal-
lıklar nedeniyle "sosyal ve kişisel taleplerin farkklaşması  neticesinde 
üretim yetersizliği ve kalitesizlik söz konusudur"24. 

(2) Bu durumda sosyal talebi belirlemek için başvurulacak meka-
nizma, sosyal seçim, ilerideki IV. Bölümde ele alınacaktır. Sosyal 
malların üretimi sosyal tercihleri belirleyen politik-süreç oylama me-
kanizması ile olur. Bir başka deyişle "sosyal-seçim  (public  clıoise)  pazar-
dışı  (non-market)  karar  alma  sürecinin  araştırılması  veya  İktisatın 
Siyasal  Bilime  uygulanmasıdır"25.  Sosyal seçimin amacı ise "sosyal ar-
zu edilen ödemeyi" (collective ıvillingness to pay) saptamaktır26. Bu 
arada sosyal arzu edilen ödeme söz konusu olduğunda, gelir dağılımını 
da dikkate almak durumundayız27. 

(3) Toplam (aggregate)  düzeyde karar mekanizması "sosyal se-
çim" olmakla birlikte marjinal düzeyde yani proje temelinde karar al-
ma süreci "sosyal maliyet fayda  analizi"dir28. Bu nedenle sosyal maliyet-
fayda  analizine, kamu harcamalarında marjinal karar alma teorisi de-
nir2 9 . Aslında aggregate yani toplam ve marjinal düzeylerdeki karar 
alma mekanizmaları içsel bir bağımlılık göstermektedir. Eğer marjinal 
düzeydeki projelerin maliyetleri faydalarını  aşıyorsa yani mikro sos-
yal etkinsizlik söz konusu ise; bütün toplam (aggregate)  düzeydeki ver-
gi -harcama-transfer  paketinin etkinsizliğe ve dolayısıyla israfa  yol aç-
ması kaçınılmazdır. Yalnız bazı yazarların, sosyal fayda-maliyet  ana-
lizini kamu sektöründe zımni fiyat  mekanizması gibi görme çabası aşı-
rı bir beklenti olmakla birlikte, analizin işlevine işaret etmesi açısından 

24 Peter O.Steiner, op.cit.,  s. 247. 
25 Deniş Mueller, "Public Choise: A Survey", JEL,  XIV, No.2„ 1976, s. 395. 
26 P.Bohm, "Estimating Willingness to Pay: Why and How?", SJE,  vol. 81, 1979, No. 

2.88. 142-54. 
27 G.Fromm-P. Taubman, op.cit.,  s. 25. 
28 İbid.,  s. 28. 
29 P.O.Steiner, op,  cit.,  s.297. 
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yararlıdır. Bir başka deyişle kamu sektöründe toplam düzeyde sosyal 
seçim ve marjinal düzeyde sosyal maliyet fayda  analizi biribirleriyle 
ilişkili olarak işleyen karar alma süreçleridir. Yalnız sosyal seçimle il-
gili tercihleri seçmenler oy sandığı aracılığı ile meclise ve hükümete yan-
sıtırlar. Sosyal maliyet fayda  analizini ise teknokratlar değerlendirirler. 
Elbette ki bu iki düzey arasındaki ilişkiyi kuran hükümetler (politika-
cdar) dir. Sosyal maliyet fayda  analizini ileride Bölüm Vl'da ele ala-
rak inceleyeceğiz. 

(ii) Eğer sosyal ve kişisel mallara ilişkin kaynak tahsislerinde et-
kinsizlik yani israf  söz konusu ise (Şekil : 3.2); karar alma süreçleri gözden 
geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Üretim olanakları eğrisi 
üzerinde yer alan E4 ve E2 etkin çözümleri, bu eğrinin iç tarafında  ka-
lan E [ ve Ej etkin olmayan durumları göstermektedir30. Dolayısıyla 
Ej ve Ej den E 2 veya E4 e doğru hareket etkinliğin arttığına işaret 
etmektedir. Eğer toplumda sosyal malların mutlak düzeyine ilişkin 
sosyal tercih değişmemişse E2 optimal durumdur. Nitekim yalnızca 

(Şekil: 3.2) 

30 P.Samuelsoıı, Economics,  9 tlı Ed., Newyork, MacGrawlıill, 1973, s. 156. 
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daha iyi bir kaynak dağıtımı ile toplum Ex E 2 kadar ek kişisel mal elde 
edecektir. Eğer yapılan düzeltme sonucunda etkinlik artışının yarattığı 
reel gelir farkının  sosyal tercihin değişmesi dolayısıyla hem sosyal 
hem de kişisel mallara harcanması öngürülüyorsa, Ej den E4 e geçilir. 
Hatırlatmaya gerek yoktur ki E4 ve E2 gibi etkin çözümlerde optima-
lite şartı : 

S MİHijK  = MDHsk 
i 

gerçekleşmektedir51. 

Yalnız sosyal tercihler sonucunda ortaya çıkan sosyal ve kişisel 
mal paketinin optimal olup olmadığı yani etkin kaynak dağılımının 
gerçekleşip gerçekleşmediği, Ex veya E3 yerine E? veya E4 de bulun-
manın mümkünlüğü, en azından teorik açıdan irdelenmesi gereken bir 
konudur. İşte bu husus teoride sosyal malların etkin sağlanmasına iliş-
kin modellere vücut verir. 

4. SOSYAL MALLARIN ETKİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN 
MODELLER : 

Bilindiği gibi kişisel mallarda üretim ve tüketimde etkinliği piyasa 
mekanizması sağlar. Oysa sosyal malların tüketiminde "dışarıda tutu-
lamama" ve "rakip olmama" nedeniyle, tüketiciler tercihlerini açıkla-
mamakta (non-revealed preferençes)  ve dolayısıyla "bedavacı" (free-rider) 
sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda piyasa mekanizması başarısız-
lığa uğramaktadır. Çünkü sosyal mallarda bireysel tüketim söz konusu 
olmayıp bireyin (h) fayda  fonksiyonuna  toplam (aggregate)  olarak gir-
mektedirler32. Tüketicinin fayda  fonksiyonuna  giren n kadar kişisel 
malı X; m kadar sosyal malı G göstersin. Tüketici (h) nm fayda  fonksi-
yonu : 

m = m (x\  G) 

olur. 

Dikkat edilirse sosyal mal G diğer bireylerin fayda  fonksiyonlarında 
toplam (aggregate)  olarak yer almaktadır yani bölünememektedir. Do-

31 M.\Vinch, op.cit.,  c.  122. 
32 Stiglitz-Atkinson, op.cit.,  s. 348. 
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layısıyla sosyal mallarda fiyatlandırma  mümkün olmadığından fiyat 
mekanizmasının başarısızlığa uğraması iki soruyu davet etmektedir33. 

(1) Etkin kaynak tahsisi neye bağlıdır ? 

(2) Bu etkin kaynak tahsisi nasıl başarılır ? 

Sosyal malların sağlanmasına ilişkin modeller sosyal mallar açı-
sından bu soruların ve özellikle bmneisinin çözümünü amaçlamaktadır. 
Bu nedenle sosyal malların sağlanmasına ilişkin modellerin kısa bir 
özetini sunmaya çalışalım. Musgraveler34 bu modelleri "kismî denge" 
ve "genel denge" modelleri olarak ikiye ayırmaktadırlar. Kısmi denge 
modelleri arasında yer alan Lindahl'ın "gönüllü değişim modeli" (vo-
luntary exchange) ile Bowen'in "pazar benzeri modeli" (market ana-
logy) dirler. Genel denge modelleri ise; "Samuelson modeli" ile Mus-
grave'in "Bütçe "modelidir. 

A. Kısmi Denge Modelleri: 

a. Lindahl'ın  Gönüllü  Değişim  Modeli: 

Wicksell ve Lindahl'ın modelleri normatif  modellerdir35. Her iki 
iktisatçı da vergi yükünün "adil" dağılması durumunda sosyal mal üre-
timinin "yeterli düzeyde" olabilmesi için demokrasilerde karar-alma 
kurallarını araştırmaktadırlar. Model "yarar ilkesinin" (benefit  principle) 
bir uygulaması biçimindedir. 

Düşey eksende (h), sosyal mal (G) nin sağlanması maliyetinin bi-
rey (A)'ya düşen payını göstermektedir. Bu iki kişilik (A ve B) ve tek 
sosyal mal (G) nin bulunduğu toplumda, A nın vergi yükü oranı h ise, 
B ninki tanım gereği (1-h) olur. Yatay eksende sosyal mal (G) miktar 
olarak gözükmektedir. AA ve BB sosyal mal (G) ye A ve B bireylerinin 
taleplerini temsil etmektedir. AA, OA orijinine ve BB, OB orijinine gö-
re çizilmiştir. 

Sorun genel planda şöyle özetlenebilir: Her bireyin fayda  fonksi-
yonu (U) iki mal; sosyal mal (G) ve kişisel mal (X) içermektedir36. 

UA  = 0A  (X\  G) 
Î/B  = 0 (X*  G) 

33 R.Haveman-B.Weisbrod, op.cit.,  s. 150. 
34 Musgrave-Musgrave, op.cit.,  s. 54. 
35 C.V.Browıı-P. M. Jacksoıı, op.cit.,  2. 54. 
36 İbid.,  s. 55. 
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XA  ve X B ,A ve B bireylerinin tükettikleri kişisel mal vektörlerini 
ve G ise sosyal mal vektörünü göstersin. 

A ve B bireylerinin her ikisi de faydalarını  kendi bütçe sınırlama-
larına göre maksimize ederler : 

Y A > p X A + hG 

Y B > p X B + (l—h)G 

Burada Y A ve Y B sırasıyla A ve B nin gelirlerini ve p ise mal fi-
yatları vektörünü göstermektedir. 

Diğer bütün değişkenleri sabit tutarken; h yi değiştirerek A bireyi-
nin talep eğrisi elde edilir ve aynı biçimde B 'ninki çıkartılır. İkinci aşa-
mada A için denge vergi oranı h* ve denge ürün miktarı G* elde edilir. 
Deneme yapmak için herhangi bir vergi oranını ele alalım. Birey A, h t 

vergi oramnda Gj kadar sosyal malı tercih eder. Bu durumda güçlü o-
lan tarafın  kazanacağı açıktır: Dolayısıyla sonuç belirsiz olup; taraf-
ların nispi güçlerine bağlı olarak değişecektir. Bu zorluğu veya sorunu 
çözebilmek için Wickşell ve Lindahl iki taralın güçlerinin eşitlenmesini 
öngörmüşlerdir. Bu takdirde A ve B nin G sosyal malına talepleri kar-
şılaştırıldığında el yordamı ile sınayarak h* vergi oranına ulaşılır. Bu 
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h* vergi yükü oranında tek sosyal mal miktarı G* talep edilir. "Teoride 
bu hG bileşimine  "Lindahl  dengesi"  (Lindahl  equilibrium)  denilir"37 

Refah  yönünden Lindahl dengesinin önemi; Johansen'in38 bunun 
bir Pareto-optimal çözüm olduğunu göstermesi ile ortaya çıkmıştır. 

Yalnız modeli eleştirecek olursak : 

(1) Birincisi, bu gönüllü-mübadele modeli vergicilik açısından "ya-
rar (fayda)  ilkesine" dayanmakta ve bireylerin tercihlerini açıklayacakla-
rını (belirleyeceklerini) varsaymaktadır. Yalnız bununla da kalmamak-
ta, demokratik karar almada süreç olarak "ittifak"ı  aramaktadır. Oysa 
"ittifak",  "çoğunluğa" bakışla çok zaman alıcı ve pahalı bir yöntemdir39. 

(2) Lindahl ve Wicksell'in dengeye ulaşmada ayarlama süreci ik-
na edici değildir40. Zira sistem dengeden ayrıldığında kim vergi pay-
larını ayarlayarak dengeye dönülmesini sağlayacaktır? Özellikle taraf-
ların eşit güçte olduğu varsayımından vazgeçddiğinde, taraflar  birbir-
lerine karşı stratejik davranmayı kararlaştırırlara bu sorun önem ka-
zanmaktadır. Örneğin A, B nin G sosyal malının üretdmesinin engel-
lenmemesi için, ödeme arzusunda olduğu maksimum vergi payını araştı-
rıp, buna göre vergi paylarının kararlaştırılmasına oy kullanabilir. Oysa 
bu tip pazarlıklar, özellikle ittifakın  gerektiği durumlarda zaman alıcı 
olup kamu harcama programlarının uygulanmasını geciktirebilir. 

b. Bnıven'in  Sosyal  Mallar  tçin  Pazar  Benzeri  Modeli: 

Bowen 1943'te yazdığı makaleden41 sonra 1948'de yazdığı kitap-
t a 4 2 sosyal mallar için bir "pazar benzeri modeli" geliştirmiş ve daha 
sonraları Musgrave bu modeli işleyerek desteklemiştir. 

A ve B kişilerinin oluşturduğu iki kişdik bir toplumda bir sosyal 
mal (G) ve bir kişisel mal (X) üretilsin. A ve B nin (G) sosyal malına 
toplam talebi D (A+B) g ve (X) kişisel malına toplam talebi D (A+B) x 

göstersin. Bu her iki toplam talep eğrilerinin elde edilmesinde önemli 

37 İbid.  s. 55. 
38 Leif  Johansen, Public  Economics,  Amsterdam, North-Holland, 1965, s. 135. 
39 Jackson-Brown, op.cit.,  s. 56. 
40 İbid.,  s. 56. 
41 R.H.Bovven, "The Interpretation of  Voting in the Allocation of  Economic Resources" 

Q.J.E.  No. 58, 1943, ss. 27-48. 
42 R.H.Bowen, Touıard  Social  Economy,  Newyork, Reinhard, 1948. 



SOSYAL  MAL  TEORS 

bir fark  vardır: Sosyal mal piyasasında (Şekil: 3.4 /a) toplam talep, A 
ve B nin bireysel talep eğrilerinin düşey toplamı ile; kişisel mal pi-
yasasında ise (Şekil: 3.4 / b) toplam talep, talep eğrilerinin yatay toplamı 
ile elde edilir43. 

Bu durumda sosyal mal piyasasında denge, sosyal talebin D (A+B) Q 
nin arzı (marjinal maliyeti) SS yi kestiği E noktasında kurulacak ve 
OP fiyatında,  OPA kadarını A ve OPB kadarını B ödeyecektir. Oysa: 

0PG  = (0PA)  G + (0PB)G 

dir. 

Sosyal malda kişilerin marjinal faydalarının  toplamı, marjinal sos-
yal faydayı  verip, marjinal maliyete eşittir. 

(MVA)G  + (MVB)G  = MS F (A+B) G = MA/G 
OPG  = (0PA)G  + (OPB)G  = MM G 

g t (Şekil: 3.4) 

Denge durumunda toplam hasılat (gelir) malın arz maliyetine eşit 
tir: Kişisel mallarda ise : 

(MVA)X  = M M X 

(MVBJX  = MMx  dir. 

43 Musgrave-Musgrave, op.cit.,  s. 57. 
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Bir başka deyişle : 

(OPA)X  = (0PB)X  = 0 P X = MMX 

(OQA)X  + (OQb)X  = 0Q*  d i r . 

Görüldüğü gibi kişisel malların etkin sağlanmasına ilişkin analizde-
ki ayrılıklar bu malların niteliklerindeki farklılıklardan  doğmaktadır44. 

(1) Kişisel mallarda her birey fiyat-alıe»  (price-taker) fakat  mik-
tar ayarlayıcı (quantity-adjuster)  dır. Sosyal mallarda ise, birey mik-
tar-alıcı (quantity-taker)  ve kendi ödeme arzusuna göre fiyat  ayarla-
yıcı (price-adjuster) dır. 

(2) Kişisel mallarda piyasa dengesine ulaşılması ancak piyasa den-
ge fiyatındaki  (P*X) toplam talep miktarının bu fiyattan  arzu edilen 
toplam arz miktarına (Q*x) eşit olması durumunda mümkün olur. Oy-
sa sosyal mal piyasasında dengeye erişilmesi ancak sosyal mal için top-
lam arzu edilen ödemenin, bu miktardaki sosyal mal arzını (Q*G) üre-
ticinin kabul edebilmesi için gerekli fiyata  (P*G) eşit olması durumun-
da gerçekleşir. 

(3) Dikkat edilirse analizde bir bireyin, bir sosyal mal için ödeme 
arzusunda olduğu fiyat,  sosyal maldan elde ettiği tüketim faydaları 
ile doğru orantılıdır. Bu kısmî analizde, salt sosyal malların finansmanı 
için "yarar vergilerinin" kullanıldığının varsayıldığı açıktır. Örneğin 
Q*G denge miktarının solundaki her üretim miktarı için : 

toplam  hasılat  (=  toplam  arzu  edilen  ödeme)  > toplam  maliyet 
(  = arz  fiyatı) 

dır. Bu takdirde Q*G denge miktarına kadar üretimin artması herkesin 
yararınadır. 

(4) Bir başka deyişle her sosyal mal miktarında her bireyin ödeme 
arzusunda olduğu fiyat  farklıdır.  Salt sosyal mallar için etkin fiyatlama 
kuralı, bu bireysel fiyatların,  marjinal maliyete eşitlenmesidir. İşte bu 
bireysel fiyatlara  genellikle sosyal mallar için "bireyselleştirilmiş" (in-
dividualised) veya kişiselleştirilmiş (personalised) fiyatlar  denir. 

Fakat sonuç olarak diyebiliriz ki bu sosyal mallar için "yakıştırma 
talep eğrisi" (Pseudo demand curve) analizi, gerçek hayata benzemek-
le birlikte, uygulanabilme olanağı yoktur. Zira bu modelde salt sosyal 

44 Jackson-Brown, op.cit.,  s.44. 
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mallar için etkinlik koşulu fiyat  farklılaştırmasını  gerektirmekte buna 
ek olarak da bireyselleştirilmiş fiyatların  toplamının marjinal maliyete 
eşit kılınması koşulu aranmaktadır. Oysa salt sosyal malların tüketim-
lerinin engellenememesi ve rakip olmaması dolayısıyla kimse gerçek 
sosyal mal talebini açıklamaz. Devlet mutlak bir tekelci gibi hareket 
edip sosyal mal için etkinlik fiyatı  olan marjinal maliyeti uygulamak 
istese bile bedavacılar (free-riders)  yüzünden piyasa mekanizması ba-
şarısızlığa uğrar45 . 

B. Sosyal Malların Sağlanmasında Genel Denge Modelleri: 

a. Samuelson  Modeli: 

Bu modelin kısmi denge modellerine bakışla üstünlüğü diğer şey-
ler sabitken -ceteris paribus- varsayımından vazgeçilmesi, modelin tek 
sosyal ve kişisel mal yerine n mah kapsayabilecek biçimde genişletile-
bilmesidir. Aslında Samuelson modeli Lindahl ve Wicksell modellerinin 
neoklasik bir genellemesidir. 

Yalnız anlatım kolaylığı sağlayabilmek için açıklamalarımızı iki 
mallık (G ile X) ve iki kişilik, geometrik bir model içerisinde sürdürece-
ğiz. Ek olarak Samuelson modelinde şu varsayımlar yapılmaktadır46: 

(1) Nihai tüketim için iki mal vardır: Kişisel mal (X) ve sosyal 
mal (G). 

(2) Üretim olanakları seti veridir. 

(3) iki tüketicinin zevkleri veridir. 

Fakat modelin en önemli varsayımı, ekonomideki tüm verileri ya-
ni faktör  arzım üretim fonksiyonlarını  ve tercih paftalarını  bilebilen 
bilgisi-sonsuz bir plancının olduğudur47. 

(Şekil: 3.5) üç bölümden oluşmaktadır. (Şekil: 3.5 / a) A bireyinin 
X ve G malları arasındaki kayıtsızlık paftasını,  (Şekil: 3.5 /b) B bireyi-
nin X ve G malları arasındaki kayıtsızlık paftasını,  (Şekil: 3.5 / c) eko-
nominin üretim-olanakları eğrisini göstermektedir. 

B bireyinin Bı B 2 kayıtsızlık eğrisi (Şekil: 3.5 / b) üzerinde kalması 
yani bu fayda  düzeyinin korunması koşuluyla A bireyinin erişebilece-

45 İbid.,  s. 45. 
46 İbid.,  s. 53. 
47 Musgrave-Musgrave, op.cit.,  s. 60. 
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( G ) 

(Şekil: 3.5) 
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ği eıı yüksek kayıtsızlık eğrisi ne olacaktır diye sorulduğunda; yapıla-
cak iş B2B2 eğrisinin ekonominin üretim olanakları eğrisi üzerine tat-
bikidir. Bu durumda B bireyi B 2 B 2 kayıtsızlık eğrisi üzerinde iken A 
nin tüketimi için geri kalan kişisel XB ve sosyal GB mallar seti belirle-
nebilir. A nin tüketimi için geri kalan mal seti (Şekil: 3.5/ a) da TT 
eğrisi yani A nin tüketim olanakları eğrisi ile temsil edilmektedir. 

TT tüketim olanakları eğrisi, FF üretim olanakları eğrisinden B 2 

B 2 nin düşey olarak çıkartılması ile elde edilir (Şekil: 3.5/c)48 . 
Örneğin P noktasında biıey B, OGj kadar sosyal mal ve OXj ka-
dar kişisel mal tüketmekte ve buna karşılık A ya hiç kişisel inal kalma-
makta yalnızca OPj kadar sosyal mal tüketebümektedir: Bu durumda 
A, TT üzerinde P1 noktasında bulunmaktadır. Özet olarak TT böyle 
işlemlerle elde edilmiştir. 

B nin B 2 152 üzerinde kalması koşulu ile A nin fayda  fonksiyonunu 
maksimize eden X ve G bileşimi, A nin kayıtsızlık eğrisinin A j Aj tü-
ketim olanakları eğrisine (TT) teğet olduğu nokta M yi vermektedir. 
Dikkat edilirse TT nin maksimum olduğu nokta bu bileşimi vermemek-
tedir. M noktasında A, X jA kadar kişisel ve G1 kadar sosyal mal tüke-
tecektir. Tanım gereği, B, N noktasında olacak ve X 1 p, kadar kişisel, 
G1 kadar sosyal mal tüketecektir. M noktasında birey A için daha yük-
sek bir kayıtsızlık eğrisine geçebilmek, B nin durumunu kötüleştirmek-
sizin mümkün olamaz. Dolayısıyla diyebiliriz ki M ve N noktalarında-
ki üretim miktarı, "Pareto-optimal" sosyal mal ve kişisel mal bileşi-
midir49. 

Şöyle ki herhangi bir G değeri için : 

TT eğrisinin eğimi — FF eğrisinin eğimi — B2B2 eğrisinin eğimi 

Pareto-optimal M noktasında TT nin eğimi Aj Aj kayıtsızlık eğrisinin 
eğimine eşittir. Bu Pareto-optimal M noktasında : 

FF eğrisinin eğimi = B2B2 nin eğimi -(- AjAj eğimi 

Aslında bu bizim daha önce bildiğimiz sosyal malların varlığı ha-
lindeki optimalite koşulunun açıklanmasından başka bir şey değildir. 
Nitekim bu ifade: 

MDHXG  = M/i/A X G + MİHbXG 

demektir. 

48 Jackson-Brovvn, op.cit.,  s. 48. 
49 İbid.,  s. 49. 
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Burada (MDHXG) X ve G malları arasındaki dönüşüm haddini, 
M İ H A X G ve M İ H B X G sırasıyla A ve B nin X ve G arasındaki ikame had-
lerini temsil etmektedir. Oysa kişisel mallarda Pareto-optimal koşulun: 

MDHİL  = MİHAJL  - M/H"JL 

olduğunu bilmekteyiz. 

Yukarıdaki durumda yalnızca bir Pareto-optimumu M söz konusu 
olmaktadır. Oysa B bireyinin diğer kayıtsızlık eğrileri ve bunlara kar-
şılık olan A nm tüketim olanakları eğrileri çizilerek bir seri Pareto-op-
timumu bulunabilir. LL eğrisi (Şekil: 3.6) A nm tüketim-olanakları eğ-
rilerine, kayıtsızlık eğrilerinin teğet olduğu noktaları temsil etmektedir. 
LL eğrisinin üzerindeki her nokta için A nm ordinal fayda  endeksi ve 
buna tekabül eden B nin ordinal fayda  endeksi mevcuttur. Böylece bu 
noktaları A nin ve B nin ordinal fayda  endekslerine, dolayısıyla fayda 
alanına çevirmek ve Pareto-optimal noktalardan bir fayda  olanakları 
düzeyi çıkartmak mümkündür. (Şekil: 3.7) de UU fayda  olanakları eğrisi 
olup Ü A ve UR. A ve B nin ordinal faydalarının  ölçülmesini ifade  etmek-
tedir50. 

(Şekil: 3.6) 

50 İbid.,  s. 49 
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(Şekil: 3.7) 

ÖV 

Toplumun en çok tercih ettiği sosyal durumu B (Bliss point / en-
iyilerin-en-iyisi) nin tayin edilebilmesi için, Samuelson-Bergson tipin-
deki bir sosyal refah  fonksiyonuna  W W 0 a ihtiyaç vardır. Bdindiği 
gibi bu refah  fonksiyonu  Pareto-optimal almaşıkların sıralanabilmesi 
için toplumun ahlaki (ethical) tercihlerini yansıtır. Bu tam mutluluk 
(bliss) noktası diye adlandırabileceğimiz B noktası, W W 0 ın UU ya 
yani sosyal refah  kayıtsızlık eğrderinin, sosyal fayda  (refah)  olanakla-
rı eğrisine teğet olduğu noktadır. Böylece modele geri dönüldüğünde 
bu B noktası A ve B kişileri arasında optimal kişisel ve sosyal mal bi-
leşimi dağılımını belirler. Bundan öteye B noktası hem kişisel ve sosyal 
mallar ve hem de üretim faktörleri  için etkin fiyat  kümesini ve A ve 
B bireyleri arasında refahın  dağılımını belirlemektedir51. 

Modeli genelleştirecek olursak ekonomide ikiden çok birey de ki-
şisel ve sosyal mal mevcuttur. Sosyal malların optimal arzı söz konusu 
olduğunda marjinal ikame hadlerinin toplamı marjinal dönüşüm haddi-
ne eşit olmalıdır : 

5 İbid.,  s. 5 
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n S MİHIIK  = MDHIK 

1=1 
1 =1.... n (tüketici  sayısı) 

j,  k — 1.... n (mal  sayısı) 

Bir başka deyişle, kişisel malı bir birim olarak kabul edersek, mar-
jinal ikame haddi sosyal malın bir birim artırılmasından bireyin elde 
edeceği marjinal faydayı  yansıtır. Dolayısıyla herkesin sosyal mal tü-
kettiği bilindiğine göre, tüm bireylere sağlanan marjinal faydaların  top-
lanması gerekir. Bu takdirde bir sosyal malın marjinal artışından do-
ğan toplam fayda,  bireylerin marjinal faydalarının  toplamına eşittir52. 

Kişisel malı birim (numeraire) olarak kabul ettiğimizde sosyal mal-
ların arzına ilişkin optimalite koşullarım etkinlik fiyatları  cinsinden 
ifade  edebiliriz. Tanım gereği : 

MİHaGX  = PaG !  PAx  ve  MİHbGX  = PBal  PBx 

olduğundan; P  = fiyat 

MDHGX  = MMGI  MMX  d ir . 

Böylece : 

PaGI  PaX  + PbG I  PbX  = MMG  / MMX  = MDHGX 

oysa; 

PAx  = PBX  = Px 
yani; 

PAC  + PBG _ MMG  M T ) H 

— ~ M M F M D H G X 

Eğer Px = 1 dersek, 

PaG  + PbG = MMg  olur. 

Bu demektir ki, sosyal malın Pareto-optimal arzı, her tüketici için 
konulan kişiselleştirilmiş (bireyselleştirilmiş) fiyatlar  toplammm, ma-
lın marjinal maliyetine eşit olması durumunda gerçekleşir. Bu sonuca 
kısmî denge analizinde (Bowen Modeli) de ulaşmıştık. 

Şimdi Samuelson Modelini eleştirecek olursak53: 

52 İbid.,  s. 51. 
53 İbid.,  s., 51. 
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(1) Birinci olarak Samuelson Modeli bilgisi sonsuz bir planlamacı-
nın varlığını kabul etmektedir. Bu plancının ekonomideki her bireyin 
sosyal mallar için ödeme arzusunda bulunduğu fiyatları  bilebildiği 
varsayılmaktadır. Bu fiyatlar  daha sonra bir genel plana sokularak eko-
nomi için tüm sosyal ve kişisel mallar miktar seti hesaplanabilir. Aynı 
zamanda ekonomi içerisinde refah  dağılımının çözümü için bu bilgisi son-
suz plancının tüm bireylerin fayda  fonksiyonlarının  özelliklerini bilmesi 
gerekir. 

(2) Modelin her bireyin sosyal mallar için ödeme arzusunda olduğu 
kişiselleştirilmiş fiyatların  bilinebileceğine ilişkin varsayımı; her bire-
yin kesinlikle sosyal mallar için tercihlerini açıklayacağı kabulüne da-
yanmaktadır. Oysa bireyler, plancımn sosyal mallar için kişiselleştiril-
miş etkinlik fiyatlarını  hesaplayabilmesini kendi yararlarına bulmaya-
rak tercihlerini açıklamaktan kaçınabilirler. Bu durumda Bowen mo-
delindeki desantralize piyasa mekanizmasının başarısızlığa uğrama-
sı gibi, sosyal malların optimal arzının sağlanmasında merkezi planla-
ma mekanizması da zaafa  düşer. Çünkü bilindiği gibi, "dışarıda tutula-
mama" koşulu, bireylerin bir kere sosyal mal üretildiğinde maliyetleri-
ne katlanmaksızın faydalarından  tatmin çekebileceğini ifade  etmekte-
dir. Bu durumda bireyleri bedavacı olmaya yani tercihlerini açıklama-
maya iten her türlü müşevvik mevcuttur demektir. Türkiye'den bir 
örnek verecek olursak; Türkiye'de faal  nüfus  15-16 milyon civarında 
iken, gelir vergisi mükellefleri  4 milyonu biraz aşmaktadır. Dolayısıyla, 
diyebiliriz ki Türkiye'de 10 milyonu aşan bedavacı söz konusudur. Bun-
ların önemli bir kısmının seçmen olduğunu düşünürsek devlet bütçesi-
nin vergi-harcama / transfer  aracılığı ile vergi mükelleflerinden  beda-
vacüara değer aktardığını ifade  edebiliriz. Türkiye'de seçmenlerin ya-
ni oy veren kişilerin büyük çoğunluğunun vergi mükellefi  olmaması ve 
dolayısıyla ikincil dağdımın parlamento aracılığı ile böylesine kötüye 
kullamlması, sosyal tercihlerin demokratik süreç içerisinde yapılmasının 
sürdürülmesini engelleyen başlıca faktördür. 

(3) Üçüncü ve sonuncu olarak Samuelson modelindeki sosyal mal-
lar "yarar-vergileri" ile finanse  edilmelidir. Bölüşüm amaçlan ise top-
tan-götürü (lump-sum) vergilerin sağlayacağı kaynaklarla gerçekleş-
tirilmeye çalışdacaktır54. Toptan-götürü vergiler ise kaynak tahsisleri-
ni bozucu etki yapmaz yani nispi fiyatları  değiştirmezler. Bir başka 
deyişle gelir etkisi doğuran tarafsız  vergilerdir. Nispi fiyatlar  etki-
lenmediğine göre tüketicilerin kişisel ve sosyal mallar arasındaki nispi 

5 İbid.,  s. 5 
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talepleri değişmez. Burada önemli olan, Samuelson modelinde; modelin 
finansmanı  dolayısıyla ek bir sınırlayıcı koşulun varlığıdır: Yani mut-
laka "yarar vergileri" ( = sosyal mallar) -"toptan götürü vergiler" ( = 
bölüşüm) söz konusudur. Bir başka deyişle modelin temelini oluşturan 
yarar-vergileri, bölüşüm konusunda yetersiz kalmaktadır55. 

Ayrıca bu kısıtlamalara ek olarak bütün yarar-ilkesi yaklaşımları 
için yapılabdecek bir eleştiri bu model için de geçerlidir. Çünkü bu ya-
rar yaklaşımı Kamu Maliyesi'nin fonksiyonlarından  olan "istikrar" fonk-
siyonunu kapsamaz. Nitekim kamu harcamalarını devamlı olarak mü-
kelleflerin  ödemeye razı oldukları düzeyde gerçekleştirmek Fonksiyo-
nel Maliye'nin gereği olan talep yaratma (bütçe açığı) ve talep kısma 
(bütçe fazlası)  ihtiyaçlarına cevap veremez56. 

•S I' • 

b. Bütçe  Modeli: 

Musgrave'lere göre bilgisi-sonsıız bir plancının olmayışı, Kamu Ma-
liyecilerini bütçe politikasının gerçeklerine göre model geliştirmeye 
zorlamaktadır. Bununla ifade  etmek istedikleri meram; modelin, bütçe 
politikasının aşağıdaki gerekleri üzerine kurulmasıdır57: 

(1) Veri bir gelir dağılımı olduğu kabul edilmelidir. 

(2) Sosyal malların finansmanı  için vergiler önerilmeli yani bu mal-
ların maliyetleri bireyler arasında dağıtılmalıdır. 

(3) Tüketici tercihlerinin sosyal mallar için açıklanmasını sağlaya-
cak bir mekanizma yaratılmalıdır. 

İşte bu gereklerle Musgraveler "bütçe modelini" oluşturmaktadır-
l a r 5 8 : Yine modelde iki kişi A ve B de biri sosyal (G) diğeri kişisel (X) 
iki mal paketi ile bir plancı bulunmaktadır. Plancıya, A ve B arasında 
veri bir gelir dağılımı de başlaması ve sosyal mal (G) de kişisel mal 
(X) i bireyler A ve B nin tercihlerine göre tahsisi talimatı verilmektedir. 
Fiyatlandırma kuralı ise tıpkı kişisel mallarda tam-rekabet piyasasın-
da olduğu gibidir. Dolayısıyla A ve B nin marjinal ikame hadleri, X 
ve G nin fiyatlarının  yani Px ve PG nin oranına eşittir. 

MİHaXG  = PaG/PX 
MİHVXg  = P\ I  Px  dir. 

55 C.M.Allan, The  Theory  of  Taxatiorı,  London, Peııguin, 1971, s. 107. 
56 İbid.,  s.  108. 
57 Musgrave-Musgrave, op.cit.,  s. 64. 
58 İbid.,  s.  66. 
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Dikkat edilirse kişisel mallarda (X) aynı fiyatı  (PX) ödeyip farklı  mik-
tarlar Q A x ve Q B x tükettikleri halde, sosyal malda (G) aynı miktar 
QG tüketip kişiselleştirilmiş yani farklı  fiyatlar  PaG ve PBG ödemekte-
dirler. Dolayısıyla : . 

PAG  PBG 
olduğundan, 

MÎHaXG  ^ MİHbXG  d ir . 

Bununla birlikte plancının A ve B nin tercihlerini bildiği varsayımı 
sürdürülmektedir. Çözümün nasıl başardacağı (Şekil: 3.8) de gösteril-
mektedir. (Şekil: 3.8 / a) CD üretim, olanakları eğrisi olup almaşık sosyal 
mal (G) ve kişisel mal (X) bileşimlerini göstermektedir. (Şekil: 3.8 / b) 
tüketici A nin ve (Şekil 3.8 / c)) tüketici B nin durumlarını temsil etmek-
tedir. 

Gelir öyle bölüşüldü varsayalım ki potansiyel kişisel mal üretimi 
olan OC nin OM / OC kadarı A, ON / OC kadarı B tarafından  tüketilir ve 
OC = OM + ON dir59 . Fiyat-tüketim eğrisi MV, A mn X ve G arasında 
değişen fiyat  oranlarına göre gelirinin optimal tahsisini göstermektedir. 
Bilindiği gibi MV, M den çıkan fiyat  doğrularının, birbirlerini izleyen 
kayıtsızlık eğrilerine teğet olduğu noktaların birleştirilmesi ile elde edil-
miştir. Örneğin fiyatların  oranı OM /~OP iken, A, Q durumunu tercih 
etmektedir. Zira MP fiyat  doğrusu A mn en yüksek kayıtsızlık eğrisi 
a i2 ye Q noktasında teğet olmaktadır. NW ise B nin fiyat-tüketim  eğ-
risidir. 

A mn MV üzerindeki durumlarını izlerken; B nin tüketimi için müm-
kün olan durumları çıkartmak istersek Nj yi elde ederiz. MV ve NJ üze-
rindeki karşılıklı her nokta çifti  için iki bireyin de aynı miktar G tüket-
tikleri fakat  kişisel mal X için B nin tüketiminin, CD den A mn MV üze-
rinde bulunduğu durum çıkartılarak hesaplanacağı açıktır. NW ise eğer 
G ve X'e değişen fiyat  oranları uygulansa B nin tercih ettiği (optimal) 
noktalan göstermektedir. NW ve NJ eğrileri S de kesişmektedir. Do-
layısıyla doğru olan fiyat  ve üretim çözümü B, S noktasında ve A, F 
noktasında iken elde edilmekte ve toplam üretimin nasıl sosyal ve kişi-
sel mallar arasında bölünebileceği E noktasmca gösterilmektedir. Bu 
durumda; A ve B, OH kadar G sosyal malı tüketirken kişisel malın 
fiili  üretimi Ol nin OK kadarı A ya ve OL kadarı B ye verilecektir. 

59 İbid.,  s. 65. 
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(Şekil: 3 . ) 
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Böylece : 

0Ka  + 0Lb  = 0/A+ B 

Dolayısıyla çözümün şu niteliklerinin bulunduğu ifade  edilebilir60: 

(1) Çözüm başlangıç gelir dağdımı ile A nin payı olan OM / OC ve 
B nin payı olan ON / OC ile uyuşmaktadır. 

(2) A ve B nin her biri öyle vergi-fiyatı  ödemektedirler ki, kendisi-
nin G ve X arasındaki marjinal ikame haddi, kendisinin fiyat  oranına 
eşittir. Böylece etkin fiyat  - kuralı ile uzlaşılmaktadır. 

(3) A ve B nin vergi payı olarak yaptıkları bileşik katkı G'nin ma-
liyetine ve grubun katkısına eşittir. 

(4) Modelin çözümü Samuelson modelinin etkinlik ölçütünü karşı-
lamaktadır ; yani bireylerin marjinal maliyetlerinin toplamı, marjinal 
dönüşüm haddine eşittir. 

Modelin değerlendirmesine gelince61: 

Model daha gerçekçi bir yaklaşımı yansıtmaktadır: Yani parasal 
gelir dağdımı veri alınmakta fakat  vergi payları belirlenmektedir. Böy-
lece daha önce I. Bölümde ele alınmış olan bölüşüm ve tahsis fonksi-
yonları birbirlerinden ayrılmış; sırasıyla birincinin parasal gelir dağılı-
mını ikincinin ise yukarıda açıklandığı üzere sosyal malların sağlan-
masını (ve finansmanını)  belirlediği ortaya çıkmıştır. 

Yalnız halâ bu model de bilgisi-sonsuz bir hakemin varlığına ihti-
yaç göstermektedir. Eğer tercih paftasının  bilindiği varsayımından vaz-
geçilirse, oylama mekanizmasının nasıl yardımcı olacağı noktasına ge-
linir. Modelin daha gerçekçi ve işlerliği olan bir yaklaşıma kavuşabil-
mesi için tercih paftasının  bilindiği varsayımından vazgeçilerek, model 
oylama sürecini içerecek biçimde geliştirilmelidir. Böylece sorun, oy-
lama mekanizmasını tercihlerin açıklanmasını sağlayacak biçimde ku-
rarak, sosyal malların etkin sağlanmasını mümkün kılmaktadır. Musgra-
veler'e göre "eğer  oylama  süreci  ile  sosyal  mallara  ilişkin  yakıştırma 
talep  paftaları  açıklattırılabilirse  modelin  yalnızca  etkinlik  koşullarını 
açıklamaktan  öteye  mali  faaliyetleri  değerlendirmede  bir  temel  olma  ümi-
di  vardır."62  Böyle bir ifadenin  ne kadar gerçekçi olduğunu IV. Bölümde 
ele alacağız. 

60 İbid.,  s. 66 
61 İbid.,  s.  67. 
62 İbid.,  s. 67. 
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5. YÜKSEK ÖĞRETİM KARMA MALI : 

Sosyal mallarla ilgili bölümü, teoriyi uygulamaya indirgeyebilmek 
için somut bir örneğe başvurarak tamamlamak istiyoruz. Bir başka 
deyişle yüksek öğretim karma malını ele alarak açıklamalarımızın yük-
sek öğretim karma malının sağlanması ve finansmanına  nasıl yardımcı 
olacağını ortaya koymaya çalışacağız. 

Yüksek öğretim (harcamaları) bir salt sosyal mal olmaktan çok, 
bir karma mal niteliğindedir. Çünkü yüksek öğretim karma malı şu 
farklı  nitelikli parçalardan oluşur63: 

(1) "Salt sosyal mal": Araştırma-geliştirme, ulusal teknik ve kül-
türün üretdmesi, transferi,  depolanması ve aydm-demokrat yurttaş-
ların yetiştirilmesi. 

(2) "Kişisel mal": Vergiden sonra yüksek öğretim mezunlarının, 
lise mezunlarıyla olan ücret farkının  yarattığı beşeri sermaye. 

(3) "Erdemli mal": Sanat kültür, spor, tedavi (sağlık) olanakları. 

Yukarıda rakip- dışarıda tutulamayan B tipi karma malın yüksek 
öğretimi de içerdiğine değinmiştik. Türkiye'de olduğu gibi talep, arzı 
aştığı zaman öğrenciler üniversitelerdeki yerler için birbirlerine rakip 
olmakla birlikte, birbirlerinin tüketimlerini engelleyemezler yani dı-
şarıda tutamazlar. 

Bu durumda optimum kaynak tahsisi için; yüksek öğretim karma 
malının (X3): 

(1) Salt sosyal mal kısmı (X2) için kişiselleştirilmiş fiyatları  yansıtan 
V l 2 P22 P32 yarar vergileri ile, 

(2) Kişisel mal kısmı (Xj) için tam fiyatlandırmaya  baş vurularak 
tek düzey harç alınması, P1 L = P 2 j = P ' j ..... 

(3) Erdemli mal kısmı (X4) için sübvansiyona baş vurularak genel 
vergilerle (gelir-servet vergileri gibi) devletçe karşılanması doğru olur. 

63 G.Akahn, Yüksek  Öğretim  Karma  Malına  Maliyet-Fayda  Analizinin  Uygulanması, 
Ankara, S.B.F., 1980. ss. 25-31. 
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Yüksek öğretim karma malı farklı  taraflar  yani vergi mükellefleri 
ve öğrenciler için farklı  niteliklerdedir.64 

(1°) Toplum ( = vergi mükellefleri)  için salt sosyal mal veya erdem-
li mal (X2 X4 ) : ulusal teknik ve kültürün geliştirilmesi, sanat, spor, 
kültür faaliyetleri  v.s. 

(2°) Yüksek öğretim öğrencileri için, lise mezunları ile vergiden 
sonraki ücret farkını  yaratacak beşeri sermaye nitelikli bir kişisel mal-
dır (X,). 

Bu durumda yüksek öğretim malı, Musgrave'in karma-faydalı-mal 
(mixed benefit  good) dediği mal türünün özel bir halidir65. Yani yüksek 
öğretim öğrencilerinin fayda  fonksiyonlarında  yüksek öğretim malı, 
hem sosyal mal hem de kişisel mal olarak yer alır. Oysa vergi mükellef-
lerinin fayda  fonksiyonlarında  yalnızca sosyal mal olarak görülür. Er-
demli mal bölümünü de yukarıdaki açıklamalara uygun olarak öğ-
rencilerin bu malı tüketiminden toplumun fayda  sağladığını; yani 
pozitif  dışsal ekonomi üreten bir kişisel mal olarak düşünebiliriz. 

Biri öğrenci (A) ve diğeri vergi mükellefi  (B) iki kişi, biri kişisel 
mal (X) ve diğeri yüksek öğretim karma malı (Y) olan iki mal olduğunu 
varsayalım. Kişilerin fayda  fonksiyonlarını  yazarsak : 

UA  = UA  (XA,YK,  YG) 

UB  = UB(XB,YKA,YG) 

/ 

YG ve YRA arasındaki fark;  A ve B nin fayda  fonksiyonlarına  YQ 
toplanı olarak (aggregate)  girer ve bölünemez. Oysa YRA ise bölünebilir 
bir kişisel malda A mn tüketiminden B nin fayda  çekmesidir. 

64 P.Bohm, "Financing Methods and Demand for  Educatioıı", R.W. Lindholm (Ed). 
Property  Taxation  and  Finance  of  Educalion,  Madisou, Wisconsın, U.P., 1974, ss. 27-40. 

65 R.A.Musgrave, "ProvİBİon for  Social Goods", op.  cit.,  s. 140. 

Yk  = Y.Ö.  karma  malının  kişisel 
kısmı 

YG = Y.Ö.malının  sosyal  kısmı 
Y  K A  = Y.Ö.  malının  erdemli  mal 

kısmı. 
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Şimdi bu karma mal yüksek öğretime, kişisel veya sosyal mal ola-
rak talebi; Musgrave'in açıklamasını biraz genişleterek inceleyelim: 

(Şekil: 3.9 / a) öğrenci A nin YK ya kişisel talebi ile mükellef  B nin, 
A nin tüketimi dolayısıyla çektiği faydanın  yani pozitif  dışsal ekono-
minin yarattığı talep de eklenerek YK ya hem toplumsal hem de kişisel 
talep bulunmaktadır66. (Şekil: 3.9 / b) de ise A ve B nin YQ ye olan top-
lumsal talebi, sosyal mallara özgü düşey toplama ile bulunmuştur. (Şe-
kil: 3.9 / c) de ise kişisel, erdemli ve sosyal mal taleplerine ilişkin nihai 
toplumsal talep verilmektedir: Düşey toplama yapılmıştır. Görüldüğü 

gibi YK nin (kişisel mal kısmının) ödenmesi gereken piyasa fiyatı  OP 
( = EC) dir. FC ise erdemli mal için mükellef  B nin ödemesi gereken 
sübvansiyon miktarıdır. FB (sosyal mal kısmı) YQ için ödenmesi ge-
reken vergi-fiyatıdır.  Yalnız yarar ilkesi geçerli olduğundan bu ver-
ginin FN kadarını vergi mükellefi  B ve RB kadarını öğrenci A (veya 
ailesi) ödeyecektir. 

Böylece, öğrenci açısından gerçek sübvansiyon (FC+ RB) olup 
pay olarak (FC + RB) / RE dir. Toplum açısından sübvansiyon mikta-
rı ise BC olup oransal olarak BC / BE dir. 

66 R.Haveman, The  Economics  of  Public  Sector,  ÜSE, John Wiley, 1976, ss. 34-38. 
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Dikkat edilirse analiz boyunca Samuelson'un etkinlik koşullarına67 

bağlı kalınarak Pareto-optimal çözüm amaçlanmıştır. Örneğin sosyal 
mal bölümü için kişiselleştirilmiş fiyatlar  uygulanmıştır: 

PAG = MR  ve  P B G = NM  ise 

ve 

P G = PAG + P B G = MR  + NM  dir. 

Kişisel mal parçası için: 

PAK = PBK = M M K olur. 

Bu karma malın (Y) kişisel mal (X) ile dönüşüm ve ikame hadlerinin 
Samuelson'un etkinlik koşullarını karşılayıp optimal karma mal arzı-
nın sağlanması için genel koşul ise68 : 

MİHAA  + MİHBA  = MİHbb  + M İHab  = MDH 
X Y X Y X Y X Y XY 

dir. 

Anlaşılacağı üzere teori açısından yüksek öğretim gibi bir karma 
mala % 100 oranında sübvansiyon verilmesi yani salt sosyal mal sayıl-
ması tıpkı Türkiye'de olduğu gibi etkin olmayan sonuçlar yaratır. 

Dördüncü bölümde "sosyal seçimi" ele alıp inceleyeceğiz. 

Türkçe  ek  okuma  parçaları: 

(1) K. Bulutoğlu, op.cit.,  fasıl  11  ve III, ss. 31-68. 

(2) M.Pestoıı, Kamusal  Mallar,  İstanbul, Ak Yayınları, 1975. 

(3) Ö.Uluatam, Kamu  Maliyesi,  Ankara, SBF, 1977, ss. 206-217. 

Sorular: 

(i) Kentlerdeki "parkların" ne tip bir mal olduğunu nasıl tayin edersiniz? Ankara'daki 
Botanik Bahçesi'nin parasız. Gençlik Parkı'nin ise paralı (giriş parası) olmasının nedeni ve so-
nuçları nelerdir ? 

67 Jaekson-Brown, op.cit.,  s. 51. 
68 John Head, "Mixed Goods in Samuelson Geometry", Public  Finance,  No 3-1976, ss. 

313-39. 
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(ii) Boğaz Köprüsü'nden geçiş ücreti alınmasına rağmen, yine de araç kuyrukları oluş-
maktadır. Bu durumda Boğaz Köprüsü ve onun almaşığı olan araba vapuru (araba vapuru da 
ücrete tabidir) nasıl mallardır' ? Boğaz Köprüsü'nün hizmetinin tüketiminde kaynak tahsis 
mekanizması nedir ? Sizce Boğaz Köprüsünden yararlanan marjinal tüketicinin kullanım ma-
liyeti nedir? Daha doğrusu marjinal tüketiciden istenmesi gereken fiyat  ne olmalıdır ? 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SOSYAL SEÇIM 

I. KAMU SEKTÖRÜNDE KARAR ALMA : 

Bilindiği gibi devletin ekonomik davranışlarını yani ekonomik 
seçimlerini veya kaynak tahsislerini açıklamaya çalışan üç teorik tak-
lasını mevcuttur': 

(1) Oylama modelleri: Bu modellere göre sosyal seçim açıkça siya-
sal sürecin sonucu olarak belirlenmektedir. Örneğin salt çoğunluk oy-
laması gibi. 

(2) Bürokratik modeller: Bu modeller ise seçmenlerin, sosyal ka-
rar almada ve devlet politikalarını yönetenlerin amaçları üzerinde sı-
nırlı bir denetimi olduğunu ifade  ederler. 

(3) Çıkar grupları modelleri: Bu modellerin türlerinin en önemlisi, 
sınıf  çıkarları üzerine kurulan Marxist modellerdir. 

Dikkat edilirse bütün bu modeller, kamu sektöründe karar alma-
nın veya daha doğrusu sosyal seçimin nasıl ve kimin tarafından  yapıl-
dığını açıklamaya çalışmaktadırlar. Oylama modeline göre sosyal seçim, 
seçim sandığı aracılığı ile seçmenler tarafından  yapılmaktadır. Bürok-
rasi modeline göre, sosyal seçim bürokrasi içerisinde ve bürokratlar 
tarafından  belirlenmektedir: Seçmenlerin sınırlı bir denetimi söz konu-
sudur. Çıkar grupları modellerine göre, baskı grupları pazarlık veya 
sınıflar2  sınıf  mücadelesi içerisinde sosyal tercihleri tayin ederler. 

Sosyal seçim konusunda "oylama modelleri" yani birinci yaklaşımla 
sınırlı kalacağız. Zira K. Arrow'un3 dediği gibi demokrasilerde sosyal 
seçimi yapmada iki yöntem vardır: Bunlardan oylama (seçim) siyasal 
kararların, piyasa mekanizması ekonomik kararların alınmasında 

1 Atkinson-Stiglitz, op.cit.,  9. 295. 
2 R.Goldsheid, "A Sociological Approach to Public Finanee", R.Musgrave-A, Peacock 

(Edr.) Classics  in  the  Theory  of  Public  Finanee,  Newyork, MacMilIan, 1958. 
3 K.Arrow,  Social  Choice  and  Indiviual  Values,  New Haven, Yale U.P., 1963, s. 1. 
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kullanılır. Türkiye de genel olarak karma ekonomi özelliğine sahip 
kapitalist bir demokrasidir. 

Tanım olarak "sosyal seçim" piyasa-dışı karar alma sürecinin eko-
nomik çözümü veya kabaca siyasal bilime ekonominin uygulanmasıdır4. 

Sosyal seçim incelenirken iki ayrı kategoriye ayrılır5: 

(1) Normatif  Sosyal Seçim: Bu tip sosyal seçim bireylerin tercih-
lerinin sosyal refah  fonksiyonunun  maksimizasyonu için nasıl toplana-
bileceğini göstermektedir. Veya bir başka deyişle bireysel tercihler veri-
iken bir normatif  ölçütler kümesini tatmin edebilmek için hangi sosyal 
durum seçilmelidir ? 

(2) Pozitif  Sosyal Seçim: Bu tür sosyal seçim ise piyasa mekaniz-
masının başarısızlığa uğramasından kaynaklanmaktadır.  Bu yaklaşım, 
sosyal malların, dışsal ekonomilerin ve ölçekten getirinin olması duru-
munda etkin kaynak tahsisinin koşullarını araştırmaktadır ve bu gibi 
durumlarda bireylerin tercihlerini açıklamaları için gerekli süreçler 
incelenmektedir. 

Dolayısıyla sosyal seçime piyasa-dışı karar alma süreci yaklaşımı 
olarak eğilmek şu noktaları da içerir : 

(i) Genel Iktisat'a ilişkin bazı varsayımlar yapmak (rasyonel ve 
faydacı  adam gibi) (ü) Çoğunlukla tercihlerin açıklanması pazar ben-
zeri bir durum olarak anlatılır (seçmenler mübadele yaparlar, oylama 
dolayısıyla bireyler tercihler yaparlar, yurttaşlar klüplere kayıt olur 
veya çıkarlar) (iii) Geleneksel fiyat  teorisine ilişkin sorular sorulur 
(denge var mı, istikrarlı mı ? Pareto etkin mi ? v.s.) 

Burada hem normatif  hem de pozitif  seçim yaklaşımından yarar-
lanacağız. Bir başka deyişle sosyal mallara ilişkin etkin kaynak tahsisle-
rinin sosyal seçim mekanizması ile nasıl başardabileceğini araştıracağız. 

Yalnız sosyal seçime ilişkin tek siyasal mekanizma mevcut değildir : 
(a) Liberal demokrasilerde bireyler oylama süreci ile kendi görüşlerini 
temsil edecek temsilciler seçerler (politikacılar / parlamenterler), (b) 
Halk demokrasilerinde yani işçi sınıfının  "demokratik diktatörlükle-
rinde" bu demir disiplinli partinin hiyerarşisi karar mekanizmasıdır, 
(c) Diktatörlüklerde ise diktatörün tercihleri diğer rakip tercihlerden 
üstündür6. 

4 Denııis Mueller, Public  Choice,  Cambridge, Cambridge U.P., 1980, 8.1. 
5 İbid.,  ss. 3-2. 
6 C.V.Brown-P. M. Jacksoıı, op.cit.,  s. 65. 
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Bu sosyal seçimin aınacı; bireysel tercihlerin açıklanmasının sağ-
lanması ve bu bireysel tercihleri toplayarak sosyal tercihe ulaşılabil-
mesidir. 

Sosyal seçimin incelenmesi sırasında önce sosyal seçim konusunun 
kapsamını ve tanımlanmasını ele alacağız, ikincisi sosyal seçimin nor-
matif  yanını yani bireysel tercihleri toplayarak sosyal seçime geçile-
bilmesini sağlayan en iyi kuralı inceleyeceğiz. Son olarak da sosyal 
seçime pozitif  yaklaşımı, seçmen davranışını araştıracağız. 

2. SOSYAL SEÇİMİN GEREKÇESİ : 

Sosyal seçimin gerekçesi veya nedenini açıklayabilmek için genel-
likle baş vurulan mahpuslar çıkmazını ele alalım7. Örneğin iki bireyin 
bencil kaygdarla davranarak mübadeleden yararlı çıkmaları mümkün-
dür: A ve B bireylerinden oluşan bir toplumda mal ve hizmetlerin da-
ğılımı ya çalarak (hırsızlıkla) veya mübadele ile mümkün olur. Müba-
dele durumunda toplamı pozitif  olan bir oyun söz konusu olduğu halde, 
çalma durumunda ise en azından toplamı sıfır  olan bir oyun mevcuttur. 
Yani çalma durumunda A mn kazancı B nin kaybı olup toplamları sı-
fıra  eşittir. A buğday B ise sığır yetiştirsin. Mübadele durumunda her 
ikisinin ellerinde mübadeleden önceki duruma bakışla daha fazla  sığır 
ve buğday olur, çalma durumunda ise her ikisinin de kazançları kayıp-
larını götürür (toplamı sıfırdır)  ve hatta üretme arzusu düşerse negatif 
kazanç söz konusudur. Bu söylediklerimizi bir matriks yardımı ile açık-
lamaya çalışalım8. 

(Çizelge: 4.1) 

B 

A 
Çalmamak Çalmak 

Çalmamak 
1 
A (10 sığır, 9 buğday) 
B ( 8 sığır, 6 buğday) 

4. 
A (6 sığır, 5 buğday) 
B (10 sığır, 9 buğday) 

Çalmak 
2 
A (10 sığır, 10 buğday) 
B (5 sığır, 3 buğday) 

3 
A (7 sığır, 5 buğday) 
B (7 sığır, 5 buğday) 

7 Dennis Mueller, Public Cboice, op.cit.,  ss. 11-18. 
8 İbid.  s. 12. 
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Görüldüğü gibi 1. hane A ve B nin çalmamaları, 3. hane her iki-
sinin de çalmaları durumunda ellerine geçeni göstermektedir. 2. hanede 
A ve 4. hanede B yalnızca çaldığından daha iyi duruma geçmektedir-
ler. 3. hane Hobbsgil anlamda doğal durumu (her ikisi de çahyor) tem-
sil etmektedir. Bu 3. haneden 1. haneye doğru geçiş Pareto-optimal 
bir harekettir. Bunu sağlamak için ise mülkiyet haklarını ve gönüllü 
mübadeleyi güvence altına alacak bir anayasa veya sosyal sözleşme 
gereklidir. 

İşte sosyal seçim ile Hobbsgil anarşiden yani 3. haneden kurtul-
mak için bu hakların korunmasını sağlayacak iç güvenlik ve yargı gi-
bi malların sağlanması gerekmektedir. Bu sosyal malların varlığı ise 
sosyal seçimi (pazar-dışı karar mekanizmasını) gerekçelendirir. Zira sos-
yal mallarda kaynak tahsisi mekanizması sosyal seçimdir. 

3. SOSYAL SEÇİMİN KAPSAMI : 

Sosyal mal teorisi bölümünde Pareto-etkin sosyal mal miktarının 
şöyle tayin edileceğini kabul etmiştik: Her bireyin sosyal mal talep eğ-
risini düşey olarak toplarsak; toplam sosyal mal talep eğrisi elde edi-
lir. Toplam talep ve arz eğrisi arasındaki diskinin sosyal malların etkin 
sağlanmasına ait marjinalite koşulunu karşılaması gerekir yani (S MİH 
= MDH) olmalıdır. 

Bdindiği gibi, model gerçek hayattan soyutlanarak teorik düzeyde 
sosyal malların etkin üretiminin sağlanmasını yani optimum koşulları-
nı araştırmaktadır. Yukarıda anlatıldığı üzere Samuelson modelinin 
başarılı olabilmesi için bir monopolcünün mükemmel olarak dı'skri-
minasyon yapabilmesine elverişli bilgi bulunmalıdır : Pareto-etkinlik 
ancak bu takdirde sağlanır. Fakat gerçekte piyasa mekanizmasının bu 
işi başarabilmesi mümkün olmadığı gibi kamu sektörünün de becerme-
si söz konusu değildir. İki nedenden ötürü: Birincisi bireysel tercihlerin 
tümüne ilişkin bilginin toplanmasımn muamele maliyetinin ve ikinci-
si bedavacı sorununu çözmenin maliyetinin piyasa mekanizmasının kal-
dıramayacak kadar yüksek olmasıdır9. 

Samuelson'un sosyal mal modelinde toplumdaki bireyler arasında 
refahın  optimal dağdımının çözümlenmesi hususu başka bir sorundur. 
Bu işlevi Bergson tipi bir refah  fonksiyonu  üstlenir. Bir başka deyişle 
optimal kaynak dağılımı yani sosyal ve kişisel malların sağlanmasının 

9 Brown-Jackson, op.cit.,  s. 66. 
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yanında, toplumdaki bireyler arasında, refahın  optimal dağılımı bir 
sorun olarak mevcuttur ve bu sorun sosyal refah  fonksiyonu  aracılığı 
ile çözülür. Bergson tipi sosyal refah  fonksiyonu  aşağıda görüldüğü gi-
bi ekonomik olmayan faktörlerin  bireylerin refahı  (mutluluğu) üzerin-
deki etkisini eksojen olarak kabul eder. Dolayısıyla ekonomik olmayan 
faktörler  ancak ekonomik değişkenleri etkileyerek bireylerin refahı  üze-
rinde etki yapabilirler. Bu fonksiyonda  sosyal refah,  bireysel faydalara 
dayanır10 . 

W  = (U^iVri  .... 17, .... U8  {XS;FS}) 

Burada: 

X\  = Vrıci  bireyin  ordinal  fayda  fonksiyonuna  giren  sosyal  ve  ki-
şisel  mallar  ve  hizmetler  vektörüdür. 

Vi  = Vnci  birey  tarafından  sağlanan  üretim  faktörleri  vektörüdür. 

Yalnız dikkat edilirse Bergson tipi sosyal refah  fonksiyonu,  tıpkı 
Paretocu diğer refah  fonksiyonlarında  olduğu gibi, bölüşümün İktisat 
içerisindeki rolünü ortaya koyan araştırma aracıdır. Bir başka deyişle 
toplumun nasıl sosyal değer yargılarını formüle  ederek açıkladığım an-
latamaz. 

Oysa bilindiği gibi bir sosyal refah  fonksiyonu,  almaşık sosyal du-
rumlara ilişkin bireysel sıralamaların R1,....,R11 tekabül ettiği sosyal 
durum sıralamasını, R yi bulma süreci veya kuralıdır11. 

İşte bu açıklamaların ışığı altında Samuelson'un sosyal mal mode-
linin ve sosyal malların varlığının, sosyal seçime birlikte getirdiği iki 
sorun vardır. Bunlar toplama sorunu ve sosyal değer yargılarının türe-
tilmesidir. 

Neoklasik sosyal mal modelinin sosyal seçim teorisine getirdiği 
bu iki sorunu Jackson ve Brown şöyle anlatmaktadırlar12. 

(1) Sosyal karar: Bir gurup, bir kurul, bir kooperatif  veya herhangi 
bir topluluk almaşık önerilerden birini uygulamaya koymak için seç-
mek zorundadır. Topluluğun her üyesinin almaşık öneriler kümesi üze-
rinde kendi tercihleri mevcuttur. Burada sorun, bu ayrı bireysel ter-
cihlerin bir grup kararı veya ortak sonuç oluşturacak biçimde nasıl 
toplanabdeceğidir. 

10 İbid.,  s. 67. 
11 K.Arrow,  op.cit.,  s. 23. 
12 Jackson-Brown, op.cit.,  s. 67. 
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(2) Sosyal refah  yargısı: Aslıııda bu sorun birinciyle ilgilidir; bir 
birey grubunun, topluluğun üyelerinin ortak (kollektif)  olarak takip 
edecekleri amaçları nasıl kararlaştıracağı hususudur. Bir başka deyişle 
toplumun objektif  fonksiyonu  veya refah  fonksiyonu  nereden türemek-
te yani kaynaklanmaktadır ? 

Dolayısıyla eğer toplama sorunu çözülür ve maksimize edilecek 
sosyal refah  fonksiyonu  belirlenirse, bilinen tekniklerle sosyal seçimlerin 
optimizasyonu iktisatçılar tarafından  sağlanabilir13. 

Bunlardan başka sosyal seçimle uğraşanların karşısına sosyal 
sözleşme (kontrat) veya toplumun anayasası dediğimiz bir konu daha 
çıkmaktadır. Çünkü yukarıda da ifade  edildiği gibi özellikle farklı  ve 
ayrı bireysel tercihler kümesinden sosyal tercihe geçişi sağlayabilen 
kuralın veya sürecin niteliklerini araştırmaktayız. Dolayısıyla belirtil-
diği gibi sosyal seçim kuralları ve sosyal refah  fonksiyonu  aynı konu-
nun iki ayrı biçimde düşünülmesidir: Böylece daha genel anlamda sos-
yal veya kollektif  seçim sorunu; toplumun kollektif  seçimlerine-yani 
sosyal refah  fonksiyonu-  uygulanabilecek ve topluluk ister bir kurul, 
ister bir spor klubü, ister meclis v.s. olsun bunların büyüklük ve karak-
terlerinden bağımsız olarak düşünülebilecek kuralların araştırdması 
gerekir. Aslında sosyal seçim kurallarının saptanması konusu bizi top-
lumun anayasasını yapmaya götürür. Bir başka deyişle bir toplumdaki 
sosyal seçim kurallarının tümüne bu toplumun anayasası denir. Daha 
genel anlamda bir anayasa sosyal / kollektif  seçimlerin nasıl yapılacağım 
veya neden yapılamayacağını gösteren hukuki kurallar topluluğudur. Bu 
durumda tıpkı iyi ve kötü anayasalar olduğu gibi iyi veya kötü sosyal / 
kollektif  seçim kuralları mevcuttur. Bu sosyal seçim kurallarının iyi 
veya kötü olduklarını değerlendirebilmemiz için, sosyal / kollektif  se-
çim kurallarının nitelikleri hakkında bilgiye sahip olmamız ve bunları 
değerlendirecek ölçütlerimizin bulunması gerekir. 

Burada karşılaşılan sorunlar almaşık piyasa biçimlerinin tahsis 
ve dağılım etkinliklerini tartışma) a alışkın iktisatçıların pek bilmedik-
leri hususlar değildir. Bdindiği gibi sosyal / kollektif  seçim, pazar-dışı 
bir kaynak dağıtım mekanizmasıdır ve bundan öteye bu almaşık sos-
yal / kollektif  seçim kurallarından herhangi birinin seçimi, farklı  mal 
tahsisleri ve refah  dağdımları yaratır. Böylece sorulması gereken soru, 
hangi anayasaların Pareto-etkin olup refahı  maksimize ettiği, hangi-
lerinin ise bu amacı gerçekleştiremediğidir. 

13 İbid.,  s. 67. 
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Yalnız her sosyal sözleşmenin veya anayasanın Pareto-etkinliği 
amaçlamış olduğu sanılmamalıdır. Rawls tipi adil sözleşmenin veya Uti-
litarian (Faydacı) sözleşmenin, Pareto-etkinliği amaçlayan sözleşmeye 
almaşık olarak meydana getirilebileceğini dikkate almahyız14. Bir baş-
ka deyişle ahlaki yargdarı değişince sosyal / kollektif  seçim ku-
ralları da değişecektir. Yalnız sosyal / kollektif  seçim kurallarım ahlaki 
değerlerden başka belirleyen hususlar vardır; örneğin kuralların teknik 
olarak işlerliliği veya kuralları uygulamanın maliyetinin yüksekliği  gibi. 

Eğer bu tartışmaları özetlemek istersek; yine Jackson-Brown'un 
kullandığı bir çizelgeye baş vurmakta yarar vardır15 . : 

Almaşık sosyal seçim kuralları söz konusu olduğunda şu sorula-
rın genellikle düşünülmesi gerekir16: 

(1) Kural ahlâki olarak kabul edilebilir mi ? 
(2) Kuralın teknik işlerliği mümkün mü ? 
(3) Kuralın uygulanmasının maliyeti yüksek midir ? 

Dolayısıyla bu sosyal seçim kurallarının değerlendirilmesine giri-
şildiğinde, önce bunlardan bağımsız olarak ortaya konulacak ahlaki pos-

(Çizelge: 4.2) 

Sosyal / kollektif 
seçim kuralı 

.-> (i) Bireysel tercihler nasıl toplanmalıdır? 
(ii) Sosyal / kollektif  seçim kuralının uy-

ması gerekli ölçütler nedir ? 
(iii) Uygulamada bireysel tercihler nasıl 

toplanacaktır? Mevcut anayasaların 
ve seçim kurallarının mahiyeti nedir? 
Bu kuralları işletmenin maliyeti yük-
sek midir ? 

(iv) İkinci şıktaki kurallar birinci şık-
taki ölçütleri dikkate almaktamıdır? 

14 Dennis Mueller, Public Choice, op.cit.,  ss. 227-260. 
15 Jackson-Brown, op.cit.,  s. 68. 
16 İbid.,  s. 68. 
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tulalar (öneriler) açısından, bu kuralların normatif  niteliklerinin yargılan-
ması gerekir. Daha sonra bir teknik kriterler kümesi oluşturularak; bu 
kuralların tahsis etkinliği yargdanmahdır. İleride bu konular ele alına-
rak incelenecektir. 

Yalnız sosyal seçimler ile kurul v.s. seçimlerinin ayrı konular ol-
duğuna dikkat etmek gerekir17: 

(i) Kurulların seçimleri düşünüldüğünde; almaşık eylemler için 
yapılan seçimler akla gelmelidir. 

(ii) Sosyal seçimler söz konusu olduğunda ise, almaşık sosyal du-
rumlar arasında devletin yaptığı seçimler düşünülmelidir. Sosyal du-
rum, her bireyin elinde bulunan malların miktarı, her bireyin sağladı-
ğı emek miktarı veya her prodüktif  faaliyete  tahsis edilen prodüktif 
kaynakların miktarı veya devletin diğer vasıtalarla devamım ifade  eder. 

Dikkat edilirse tüm bu bölümün konusunu oluşturan sosyal seçim, 
bu sosyal durumlar arasında bir sıralama yapabilmek için gerekli ku-
ralların araştırılmasıdır. 

4. SOSYAL SEÇİME YAKLAŞIMLAR : 

Sosyal seçim sorununa bdinen iki yaklaşım vardır. Birincisi sosyal 
çıkar yaklaşımı, ikincisi ise kişisel çıkar yaklaşımıdır. Genellikle ik-
tisatçılar "kişisel çıkar yaklaşımı". Siyaset Bilimciler ise "sosyal çı-
kar yaklaşımını" tercih ederler18. İktisatçıların kişisel çıkar yaklaşımı-
nı izlemelerinin nedeni; piyasa mekanizmasının bir almaşığı olan, sos-
yal seçim mekanizmasında da bireylerin benzer güdüler ile hareket et-
tiklerini varsaymaya devam etmeleridir. Zira her ikisi de yani piyasa 
mekanizması ve sosyal seçim de kaynak tahsis mekanizmalarıdır. Si-
yaset bilimcilere göre ise sosyal seçimde söz konusu olan devlete ilişkin 
kararların alınmasıdır ve devlet birey-üstü (über individuell) bir var-
lıktır19 . Şimdi bu iki yaklaşımı özet olarak ele alıp inceleyelim. 

A. Sosyal Çıkar Yaklaşımı: 

Bu yaklaşım daha çok Siyaset Bilimcilerin (Wildawsky,  Lindblom-
-Lindblom, Dahi v.s.) savundukları bir yaklaşımdır. Siyaset Bilimcilere 

17 K.Arrow,  op.  cit.,  s. 17. 
18 Jackson-Brown, op.cit.,  s. 69. 
19 James Buchanan-Gordon Tullock, Calculus  of  Consenl,  AnnArbor, Michigau U.P., 

1962. s. 12. 
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göre sosyal refah  kavramı, devlet teorilerinde veya sosyal sözleşmelerde 
içerilmekte veya gösterilmektedir. Sosyal çıkar yaklaşımında, sosyal / 
kollektif  seçim analizinde bireyin rolü, sosyal seçimi yapan örgütler 
içerisinde bir vasıta olma durumundadır. Dolayısıyla sosyal çıkarlara 
hizmet etmek için varolan bu grup ve örgütlerin davranışları incelen-
mektedir. Gurupların tercihlerinin bulunduğu düşünülmekte ve devletin 
kendisini oluşturan bireylerden bağımsız bir olgu olduğu varsayılmak-
t a d ı r . 

Bütün sorun bireysel değerler ile sosyal değerler arasındaki geçişin 
(köprünün) sağlanması noktasında toplanmaktadır. Bu geçiş sırasında 
bireyin dışında ve bağımsız bir toplum ( = devlet) olgusunun kabulü, 
sorunun esasıdır. Yalnız bu devletin yüksek çıkarlarını (âli menfaatle-
rini) saptayanlar; örgütler, guruplar veya sınıflardır. 

Çünkü sosyal çıkar; bireylerin öz çıkarlarının basit bir toplamından 
ibaret değildir. Dolayısıyla topluluğun aldığı kararların bu topluluğu 
oluşturan bireylerin tercihleriyle belli bir biçimde bağlı olması gerekmez. 

Bu durumda sorulması gereken şey kişisel çıkarlardan bağımsız 
"sosyal çıkarın" nereden kaynaklandığıdır.  Bu yaklaşım içerisinde bu 
sorunun birden çok cevabı vardır21 : 

(1) Birinci olarak rasyonalistler (akılcılar) denilen gurubun iddi-
asına göre "sosyal çıkar" veya kendi deyişleriyle "genel iyilik" (comnıon 
good) veridir. Bu toplumun "genel iyiliği" halkın veya topluluğun genel 
(ortak) iradesiyle ifadesini  bulur. Siyasal ve sosyal örgütlerin işlevi bu 
ortak iradenin ortaya çıkmasını sağlamaktır. 

(2) İkinci gurup olan "idealistler" e göre ise sosyal çıkar veri olup 
doğal yasa (natural law) da yatmaktadır. Bu doğal yasa, ispatı gerek-
meyen bir kabul (axiom) olduğundan, sosyal çıkarlar da veridir. 

(3) Üçüncü gruba göre ise sosyal çıkar, devamlı olarak süregelen 
çıkar çatışmalarının sonucunda ortaya çıkmaktadır. Politikalar, anlaşma 
sağlamak, istikrarsızlığı önlemek ve uzlaşmayı egemen kılmak için 
oluşturulur. Dolayısıyla bu politikalar sosyal çıkarların gerçekleşme-
sine hizmet etmektedir. Bundan öteye bu yaklaşımda bireysel tercinler 
veri olarak alınacağına, siyasal süreç uzlaşmayı sağlamak için bu ter-
cihleri değiştirme aracı olarak düşünülmektedir. 

20 Jackson-Brown., op.cit.,  s. 69. 
21 İbid.,  s.  69. 
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B. Kişisel Çıkar Yaklaşımı: 

Bu görüş bilindiği gibi İktisatçıların taraftar  oldukları yaklaşımdır 
ve özellikle J . Buchanan ve G. Tullock tarafından  temsil edilmektedir. 
Buchanan ve Tullock'a göre bireylerin gönüllü işbirliğini koordine et-
mek için oluşturdukları iki örgüt (mekanizma) yani piyasa ve devlet, 
mevcut olup; bu işbirliğinin temelinde ortak olarak paylaşılan çıktıla-
rın sağlanması için girdilerin mübadelesi yatar2 2 . Mahpuslar çıkmazında 
gördüğümüz gibi iki kişinin (A ve B) ortak bir çıkar için işbirliğinde bu-
lunmaları her ikisinin de yararınadır. Piyasa mekanizmasının işletilmesi 
nasıl bireysel tercihlerin açıklanması ile mümkün oluyorsa; sosyal se-
çim mekanizmasının da hareket noktası, rasyonel ve faydacı  bireylerin 
tercihleri (arzu edilen ödeme) dir. Bu, genel olarak bireyci bir meto-
dolojiden kaynaklanan yaklaşımdır. 

Bireyler amaçlarını (yani faydalarını)  maksimize edecek biçimde 
davranırlar23. Yalnız bir çok sınırlamaya tabidirler: Bu sınırlamalar, 
kaynakların kıtlığı, bilginin azlığı veya eksikliği, kurumsal veya huku-
ki nedenler v.s. olabilir. Dolayısıyla bireyin faydasını  maksimize edecek 
biçimde davranacağı önceden kabul edddiğinden, siyasal davranışı 
açıklamada önemli bir ip ucu elde edilmiş olur. Yalnız dikkat edilirse 
sosyal çıkar yaklaşımında olduğu gibi, sosyal seçim bireyden bağımsız 
gurup veya örgütlerin kararlaştırdığı objektif  bir değerlendirme olmak 
yerine, bireysel sübjektif  değerlendirmelerin bir sonucudur. Bir başka 
deyişle siyaset bilimcilere göre (sosyal çıkar yaklaşımı) sosyal seçim 
sürecinde temsil edici örnek bireyin kendi faydasını  değil "sosyal çıkarı" 
veya "genel iyiliği" maksimize ettiği varsayılır. Oysa Buchanan'a göre 
kişisel seçim yerine sosyal seçimin ikame edilmesi, kişisel kazanç yeri-
ne sosyal çıkarın egemen olması gibi, sosyalist düşüncenin bile düştüğü 
bir yanılgıya yol açmaz. Çünkü sosyal seçimde de bireyler kendi fayda-
larını yani çıkarlarını maksimize etmek için uğraşmaktadırlar.24 

Kişisel çıkar yaklaşımında, sosyal çıkar yaklaşımından farklı  ola-
rak sosyal çıkarı doğuran bazı dışsal gerekli hususların varlığı düşünce-
sine ihtiyaç yoktur. Sosyal çıkar bireysel öz çıkarların bir toplamıdır. 

Tıpkı piyasa-mekanizmaâında olduğu gibi, devleti yöneten sosyal 
seçimde de bireysel çıkarlar karmaşık gönüllü mübadele kümesi aracı-
lığıyla tatmin eddir. Bireyler arasında anlaşma ve istikrar ancak mü-

22 J.Buchanan-G, Tullock, op.cit.,  s. 19. 
23 İbid.,  s. 27. 
24 İbid.,  a. 20. 
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badelenin devamından daha fazla  kazanç elde eddemeyeceğinin anla-
şıldığı noktada gerçekleşir. Bir başka deyişle, bireylerin gurup üyeli-
ğinin kurallarına uymaları (yani sosyal sözleşmeyi kabul etmeleri), 
eğer üyeliğin net yararı maliyetinden fazla  ise söz konusudur (yani sos-
yal malların faydası  için ödenecek fiyat  ve aynı zamanda üyelik dola-
yısıyla vazgeçilecek serbesti ve özgürlük cinsinden)25. 

Gurupların veya toplulukların karar aldıkları görülmektedir; fa-
kat bu durum, gurupların sanki bireylermiş gibi davrandıkları görüşün-
den farklı  bir konudur. Çünkü kişisel çıkar yaklaşımında "gurup hafı-
zası (belleği)", "gurup iradesi" veya "kollektif  rasyonellik" gibi kavram-
lar gerekli değildir. 

Kişisel çıkar yaklaşımı metodolojik bireycüiğin bir uzantısı olmak-
la birlikte, doğmatik anlamda bireyci değildir. Bu yaklaşımda bireyin 
tek başına iken ve gurup içerisinde iken farklı  hareket ettiği kabul edile-
bilir. Bu görüş bireyler arasında gurup içinde karşılıklı etkileşmenin 
varlığını kabul etmekle birlikte, bunu veri olarak almayıp açıklamaya 
çalışmaktadır. Bu anlayışla "kişisel çıkar" ve "sosyal çıkar" ayrımını 
kabul etmek mümkündür. Dolayısıyla "sosyal çıkar" gurupta başkala-
rının da bulunduğunun kabulü de fakat  "kişisel çıkar" başkalarının ih-
mali durumunda söz konusu olmaktadır. Son olarak bireyler, sosyal 
sözleşmeye ancak başkaları da kabul ederlerse bağlanmaktadır26. 

C. Sonuç: 

Sonuç olarak sosyal seçimde tarafların  siyasal rollerini bir şema 
ile açıklayalım27. Bu şema aym zamanda liberal demokrasderde sosyal 
seçimin mekaniğinin nasıl işlediğini de ortaya koymaktadır. 

Şilgi 

Bilgi 

(Çizelge: 4.3) 

Seçmenler 

/  j 

Çıkar gurupları > Yasa koyucuları 

25 Jackson-Brovvn, op.cit.,  s. 70. 
26 İbid.,  s.  71. 
27 Atkinson-Stiglitz, op.  cit.,  s, 296. 

Tercih 

Karar 

\ i 
Yöneticiler Eylem 



SOSYAL SEÇİM 113 

Bu liberal temsilî demokrasilerde sosyal seçim mekanizmasında 
(devletin yönetimi) bireyler üç düzeyde farklı  roller alabilirler: Seçmen, 
yasa koyucu (temsilci), yönetici (bürokrat). Hükümet biçimiyle bağlı 
olarak, seçmenler sosyal kararlar hakkında tercihlerini belli ederler. 
Seçmenin bu tercihleri yasa koyucuları tarafından  değerlendirüir. Yö-
neticiler ise sosyal kararları uygulamaya koyarlar. Temsili demokrasi 
lerin, doğrudan demokrasilerden ayrıldığı nokta; seçmen tercihlerinin 
uygulamaya yansıtılmasının yani yasalaşmasının temsilcilerin takdiri-
ne kalması ve uygulamayı yürütecek yöneticileri de bu temsilcilerin a-
tamalandır. Yine yöneticilerin de uygulama konusunda belli ölçüde tak-
dir lıakkı vardır28 . Dolayısıyla temsili demokrasilerde-doğrudan de-
mokrasilere bakışla- seçmenin krallığına gölge düşmektedir. Dikkat 
edilecek bir husus çıkar gurupları yerine şemada sınıflar  konularak Mark-
sist yaklaşıma da geçilebilir: Elbet ki bu sınıfları  temsil eden partiler 
de şemaya böylece sokulabilirler. 

5. SOSYAL SEÇİM KURALLARI  ÎÇÎN ÖLÇÜTLER : 

Borda ve Condorcet'in daha 18. yüzyılda işaret ettikleri bir husus 
vardır: Çoğunluk oyu dengesinin bulunmadığına ilişkin oylama çelişki-
sinin mevcudiyeti. Bir başka deyişle diğer bütün seçim almaşıklarına 
karşı çoğunluğu sağlayabilen belli bir almaşık yoktur. Acaba bu sorunu 
çözebilen; seçmenlerin tercihlerini ve seçimlerini sınırlayan, diktatör-
lükten başka bir siyasal mekanizma bulunmakta mıdır? işte böyle bir 
siyasal mekanizmanın varlığının araştırılması sırasında, K. Arrow 
bu mekanizmanın uyması gereken ölçütleri geliştirerek tartışmalara 
açıldık getirdi29. Dolayısıyla böyle bir siyasal mekanizmanın var 
olamayacağını da gösterdi. 

BUindiği biri iktisatçıların sosyal / kollektif  seçim kurallarını sı-
namalarında veya denemelerinde vazgeçemedikleri iki temel dayanak 
vardır: Bireycdik ve ordinal tercihler. Burada söz konusu olan bir sos-
yal seçim kuralının (yani anayasanın) ahlâki açıdan kabul edilebilir 
olması için sahip olması gereken minimum koşullar nelerdir30? K. Ar-
row sosyal seçimin temellerinin daha iyi anlaşılmasına yol açan bu 
kuralların, karşdaması gerektiği varsayımları şöyle ifade  ediyor31: 

28 İbid.,  s. 296. 
29 İbid.,  s. 304. 
30 Jackson-Brown, op.cit.,  s. 71. 
31 K.Arrow,  op.cit.,  sa. 22-23. 
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( i )Rasyone l l ik  v a r s a y ı m ı : 

Herhangi bir bireysel tercihler kümesi veri iken sosyal seçimin 
kuralı tam ve geçişli bir sosyal sıralama ortaya koymalıdır. Şöyle ki: 

(1) Tamlığm tanımlanması: Her bir almaşık sosyal durum çiftinde, 
sosyal durumlardan biri diğerine tercih edilir veya ikisi arasındaki 
ilişki kayıtsızlıktır. 

(2) Geçişlilik: Eğer sosyal durum x sosyal durum y ye tercih edi-
liyorsa; eğer y sosyal durumu z sosyal durumuna tercih ediliyorsa, x 
sosyal durumu z ye tercih ediliyor demektir. 

(ii) İ lg i s iz a l m a ş ı k l a r d a n bağ ıms ız o lmak : 

Bir almaşık sosyal durumlar kümesi söz konusu olduğunda sosyal 
seçim, yalnızca bireylerin bu almaşıkları sıralamasına dayamr ve başka 
bir şeye dayanamaz. Eğer seçim x ve y arasında ise, eğer x ve w arasın-
daki ilişki değişirse bu değişme x v e j arasındaki ilişkiyi etkilemez. Bu-
nun gibi w ve z arasındaki ilişki değişirse, bu değişme x ve y arasındaki 
ilişkiyi etkilemez. 

Dolayısıyla Arrow sosyal sıralamanın, bireysel sıralamadan türe-
tilmesi konusunda ısrarlıdır yani eğer mümkün olan (gerçekleşebilir) 
almaşık sosyal durumlar kümesi değişmeden kalıyorsa; eğer toplumun 
bu kümeden seçtiği seçenek değişirse, bu değişme bazı bireylerin tercih-
lerinin değişmesinden gelmektedir32. 

(iii) Pare to i l k e s i : 

Eğer toplumdaki her birey kesinlikle x'i y'e tercih ediyorsa, sosyal 
sıralamada x, y'e tercih ediliyor diye gösterilmelidir. Eğer toplumdaki 
herkes x ve y arasında kayıtsızken, bir kişi x'i, y'e tercih ediyorsa bu 
takdirde sosyal sıralamada x, y'e tercih ediliyor biçiminde gösterilme-
lidir. 

(iv) Alanın s ı n ı r l a n m a m a s ı : 

Sosyal sıralama öyle bir yoldan oluşturulmalıdır ki mantıki olarak 
mümkün olan tüm bireysel sıralamaları kapsayan bir alandan türetil-
miş bulunsun. Bir başka deyişle bireysel sıralamaların sınırlandığı bir 
alandan, sosyal sıralamalar türetilmek istenmemektedir. 

32 Jacksou-Brcnvıı, op.cit.,  s. 71. 
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(v) D ik t a tö r lüğün-o lmamas ı : 

Eğer diktatör bir birey i mevcutsa ve tüm x ve y almaşıkları ara-
sında eğer i, x'i y'e tercih ediyorsa, bu takdirde toplum diğer bireylerin 
tercihlerini dikkate almaksızın x'i y'e kesinlikle tercih eder. İşte böyle 
bir diktatör varolmamalıdır. 

Bu koşullar, sosyal / kollektif  seçimi belirleyen, sosyal-kollektif 
sıralamanın, bireysel sıralamalardan türetilebilmesi için uygulanabile-
cek herhangi bir kural veya sürecin karşılaması veya tatmini gereken 
ahlâki gereksinmeleri tanımlamaktadır. Buradan da öteye bu koşullar 
anayasaların içsel mantıkî tutarlılığı için gerekli olan hususlardır. Da-
ha da önemlisi bu koşullar bireysel ordinal tercihlere dayandığı için; 
kollektif-karar  almanın kişiler arası fayda  mukayesesine gereksinimi 
kalmamakta veya dışarıda bırakılmaktadır33. 

Daha sonra ele alacağımız Arrow'un olanaksızlık teoreminin de 
göstereceği gibi, bu koşulları karşılayacak bir sosyal sıralama (sosyal 
refah  fonksiyonu)  mevcut değildir34. 

6. DOĞRUDAN DEMOKRASİLERDE SOSYAL SEÇİM: 

Böylece sözü demokrasilerde sosyal seçim sürecinin uygulanması-
na ve bu süreçlerin uygıdanmasımn sınanmasına getirmiş olduk. Özellik-
le demokrasilerde sosyal seçim sürecinin, uygulamada en çok başvuru-
lan kuralı olan çoğunluk oylamasını ele alacağız. 

A. Çoğunluk Oylaması: 

Demokrasilerde en çok kullanılan sosyal / kollektif  seçim kuralı 
çoğunluk oylamasıdır. Çoğunluk kuralının özü herhangi bir konunun 
uygulamaya konulabdmesi için en azından N / 2 (N oyların sayısı) mn 
üzerinde destek sağlayabilmesidir.35 

Çoğunluk kuralı lehine en son ve en ikna edici iddialar, bu kuralın 
karar almada sağladığı maliyet tasarrufu  noktasında odaklaşmaktan 
ziyade bu kuralın normatif  nitelikleri üzerinde toplanmaktadır. Tahmin 
edilebileceği gibi, çoğunluk kuralında her hangi bir konu ittifaktan  da-
ha az taraftar  ile kabul edildiğine göre; bazı bireylerin daha kötü du-

33 İbid.,  s. 72. 
34 Atkinaon-Stiglitz, op.cit.,  s.  305. 
35 Dennis Mueller, op.cit.,  s. 31. 
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ruma düşmeleri kaçınılmazdır. Dolayısıyla kabul edilen konu itibariyle 
daha kötü duruma düşenler ile durumu iyileşenler arasında bir bölüşü-
mün gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu bölüşümün değerlendirilmesi ise bir 
normatif  ölçüt yardımı ile yapılabilir36. İki gurup seçmen bulunsun; 
sırasıyla düşey eksende zengin ve yatay eksende yoksul gurubun ordi-
nal faydaları  (Şekil : 4.1) gösterdsin. Her iki guruptaki bireylerin ay-
nı tercih fonksiyonuna  sahip olduğunu varsayalım. Sosyal malın sağ-
lanmadığı bir durumda her iki guruptan temsd edici bireylerin fayda 
düzeyleri S ve T ile temsil edilebibr. Yalnızca kişisel mal üretimi ile 
sağlanabilen Pareto-olanakları sınırı üzerindeki başlangıç noktası E 
olsun. Varsayalım ki sosyal malın sağlanması her iki bireyin faydaları-
nı artırsın. Böylece Pareto-olanakları sımrı XYZW eğrisine doğru ge-
nişler. Burada YZ kontrat eğrisine (bağıt eğrisine) tekabül eder. Bir 

Ç o ğ u n l u k ' 

k u r a l ı n i n 

(Şekil: 4.1) 

36 İbid.,  s. 31. 
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başka deyişle Pareto-ivileştirmedir. Eğer ittifak  kuralına göre karar 
alma söz konusu olsa idi: Her iki guruptaki bireylerin de durumlarının 
iyileşmesini sağlayacak biçimde, sosyal mal miktarı ve vergi payı bi-
leşimi kararlaştırılması gerekeceğinden, her iki gurup da Pareto- ola-
nakları sınırı eğrisi üzerindeki YZ parçasında bulunurdu. 

Oysa çoğunluk oyunda, sonucun bu parça (YZ) üzerinde olmasını 
beklemek için bir neden yoktur. Bu durumda kurulda (toplulukta) 
çoğunlukta bulunan gurubun üyeleri konuyu kendi yararlarım diğer 
guruptakilerin aleyhine artırabilecek biçimde yeniden düzenlerler : 
Yani vergi paylarını çoğunluk gurubunun (koalisyonunun) lehine' ayar-
layabilirler. Eğer zenginler çoğunlukta ise regressif  (rici — tersine oran-
lı) vergderle sosyal malların finansmanına  gidilerek sonuçta XY par-
çasına geçilir. Eğer yoksullar çoğunlukta ise; vergiler yeter derecede 
müterakki kılınarak sonucun ZW parçası üzerinde olması sağlanır. Do-
layısıyla eğer konuyu (politikayı)  sosyal mal miktarını veya vergi pa-
yını, birini veya her ikisini değiştirerek yeniden düzenleme fırsatı  var-
sa, sosyal seçim sürecinin sonucunun Pareto-iyileştirme parçası olan 
YZ nin dışında oluşacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Bu durumda po-
litika yeniden düzenlenebildiği sürece, çoğunluk istikrarlı koalisyona 
dönüşerek durumdan yararlanabilir ve azınlığı Pareto-olanakları eğ-
risi üzerinde kabul edebilecekleri ölçüde veya anayasanın izin verdiği 
miktarda geriletebdir37. 

Dolayısıyla bazı yazarlar örneğin Rikker38 çoğunluk oylamasının, 
toplamı sıfır  olan bir oyun olduğunu ifade  etmektedirler. Yani azınlığın 
kaybı, çoğunluğun kazancı olmakta ve ikisinin toplamı sıfır  etmektedir. 

Ayrıca çoğunluk kuralının tahsis-etkinsizliğine yol açtığı ifade  edil-
mektedir39. Varsayalım ki bir yeniden-bölüşüm gerçekleştirmek üzere; bir 
kişisel malın bütçeden sağlanması ve Lindahl'm vergi-fiyatları  ile fi-
nanse edilmesi (Bölüm III / 4-A-a) kararlaştırılsın. Bu durumda zengin-
lerin talep eğrisi DR ve yoksulların talep eğrisi D p olsun. Yine kabul 
edelim ki X bir kişisel mal olup ; fiyat  = marjinal maliyet = P x dir. 
Eğer mal piyasa mekanizması tarafından  sağlanırsa, yoksullar P x 

fiyatından  X p kadar ve zenginler ise Xpv kadar (Şekil: 4.2) satın alırlar. 
Varsayalım ki bu kişisel mal, sosyal mal saydsın ve toplumca satınalı-
nıp sağlansın; bu takdirde her birey eşit miktarda tüketecektir. Bu du-

37 İbid.,  s.  33. 
38 İbid.,  s. 33. 
39 İbid.,  s. 37 
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rinada bize optimal tüketimi verecek sosyal talep eğrisini düşey topla-
ma ile elde ederiz. Toplumca sağlanması durumunda ise arz eğrisi ma-
lın piyasa fiyatı  ile toplumdaki birey adedinin çarpımı ile elde eddir. 
Eğer toplumda eşit miktarda zengin ve yoksul bulunuyor varsayarsak; 
toplum her birey için X c miktarında mal satın alacak demektir. Bu 
X c miktarında, yoksul bir bireyin marjinal değerlendirmesi X c H olap 
kendi Lindahl vergisi t p kadardır. Zengin grubun üyesi olan bireyin 
vergisi tR olacaktır. Bu durumda fakir  olan birey ACHtp kadar fiili 
sübvansiyon elde edecektir40. 

ACHtD  = Px  . Xc  — tp  . Xc 

Yani sübvansiyon, malın sosyal maliyeti ile kendi ödediği vergi-fiyatı 
arasındaki farkın,  tükettiği mal miktarı ile çarpımına eşittir. Fakat 
her ikisinin bu malın toplumca sağlanmasından elde ettikleri tüketici 

40 İbid.,  s. 38. 
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fazlası  ABHtp dir. Ancak malın toplumca sağlanmasının yol açtığı 
bir tüketici fazlası  kaybı BHC söz konusudur. Yoksul P nin, X satın-
alımmın sübvansiyonu için zengin R den yapılan t^FCA kadar gelir 
transferine  ek olarak R, FCE kadar tüketici fazlası  yitirmektedir. 

Bu etkinlik kaybına yolaçan husus; her bireyin aynı miktar tüketi-
mini sağlayabilmek için, her bireyin davranışı üzerine kurulan sınırla-
madan doğmaktadır41. Kişisel malın üretim maliyeti veri iken, herkese 
faydalarını  bu mal ve diğer mallar için piyasa fiyatları  kümesini esas 
alarak maksimize etmelerine izin verilmesi; herkesi daha iyi duruma 
getirebilir. Herkesin aynı miktar tüketmesine ilişkin ek sınırlama; ula-
şılması mümkün olabilecek fayda  kümesinin düzeyini düşürür. Yal-
nız yoksullar, toptan-götürü gelir transferleri  ile dpğrudan nakit süb-
vansiyonlar elde etmek mümkün değilse, bu biçimdeki yeniden-bölüşüm 
ile de daha iyi duruma kavuşurlar: Yani sübvansiyonu, kişisel malın 
arzının kollektifleştirilmesi  ile aynî olarak da elde edebilirler. 

Gerçekten bir politika önlemi çoğunluk kuralına göre oylanıp geç-
tiğinde bir sosyal malın üretimi ve bunun finansmanının  yoksullar aley-
hine vergiler ile karşılanması söz konusu ise: Pareto-olanakları sınırı-
nın XYZW olacak şekdde genişlediğini kestiremeyiz. Neticede A nok-
tasına mı gelinecektir ? Veya yalnızca kişisel malın yeniden bölüşümü 
söz konusu olduğunda Pareto-etkinlik sınırı üzerinde B ye mi yerleşi-
lecektir? Veya kişisel malın kollektif  arzının sağlanması etkin olma-
yan bir bölüşüme neden olarak C noktasına geçilmesine mi yol açacak-
tır; bunları bilebilmek mümkün değildir. Bütün güvenle söylenebilecek 
olan şey SEYX bölgesine (Şekil: 4.1) geçişi öngören bir önerinin kabulü 
halinde zenginlerin daha iyi duruma geçeceklerine inanır göründükleri, 
yoksuUarın ise daha kötü duruma düştüklerine inandıklarıdır. Çoğunluk 
kuralının bölüşüm özellikleri, kısır döngüye (cycling) yol açacak muğ-
laklılara sahiptirler42. 

a:  Kısır-döngü: 

Çoğunluk karar alma kuralının iki ayrı yolunu ayırd etmede ya-
rar vardır: Birincisi doğrudan-demokrasder olup bu demokrasüerde 
sosyal seçimler doğrudan yurttaşlar tarafından  çoğunluk esasına göre 
belirlenir. Yani ayrı bir kanun koyucuya yer yoktur. İkincisi, temsdî-
demokrasi olup çoğunluk oyuna göre seçden bireyler kendilerini seçen-

41 İbid.,  s. 38. 
42 İbid.,  s. 38 
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lerin çıkarlarını temsil ederler43. Dolayısıyla temsilciler sosyal seçimi 
gerektiren konularda oyları ile sonucu belirlerler. Her iki yaklaşımda 
da aşağıdaki örnekten yararlanılabilir. 

Burada sorun, çoğunluk kuralının Arrow'un koşullarını tatmin 
edip etmediğidir. Bir başka deyişle çoğunluk-oylaması iyi bir sosyal se-
çim kuralı mıdır? Varsayalım ki üç kişilik bir toplumda seçmenler sırasıy-
la 1,2,3 rakamları ile gösterilsin ve üç almaşık A,B,C bulunsun. Oy-
lanacak bu üç almaşığın büyük bütçe, orta bütçe, küçük bütçe olduk-
larını varsayalım. Her birey kendi tercih sıralamasını, bu üç almaşığı 
sıralayarak açıklamış olur. 

Bu üç almaşık üzerinde bireylerin tercih sıralaması veri iken ve 
sosyal / kollektif  seçim kuralı olarak çoğunluk oyu söz konusu ise, bu 
bireysel tercihlerin nasıl gurup kararına dönüşeceğini araştıralım. Bu 
durumda almaşık çiftleri  arasında mukayese ederek hangi almaşığın 
çoğunluk oyunu topladığını araştıralım. 

(Çizelge: 4.4) 

I. seçim II. Seçim III. Seçim 

Birey 1 A B C 
Birey 2 B C A 
Birey 3 C A B 

(1) A ve B almaşıklarını mukayese ettiğimizde birey 1 ve 3 A yı 
B ye tercih ettiklerinden, A iki oya karşı bir oyla B ye üstünlük sağlar. 

(2) Şimdi, A ve C almaşıklarını mukayese edersek, birey 2 ve 3 C 
yi A ya tercih eder ve C böylece A ya karşı kazanmaktadır. 

Dolayısıyla sonuç olarak kazanan C dir. Fakat eğer C,B de karşı-
laştırdığa, birey 1 ve 2 B yi C ye tercih eder; böylece B, C ye karşı kaza-
nır. Bu oylama kuralının sonucu geçişli (traıısitive) değddir. Böylece 
çoğunluk karar alma kuralı Arrow'un koşullarına uymamaktadır. Bu ol-
guya kısır-döngü çoğunluğu denir ve ancak keyfi  bir kuralın kabulü 
ile bu süreç durdurulabilir44. 

Arrow'un analizi çoğunluk karar alma kuralının geçişli olmadığını 
(intransitive) gözlemekten öteye geçmektedir. Zira daha önce de ifade 

43 Jackson-Brown, op.cit.,  s. 73. 
44 J.Buchanaıı-M.R.Flowers, The  Public  Finances,  Homewood, Richard Irvvin, 1975.8. 
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edildiği gibi bu oylama çelişkisi 18. yüzyılda Condorcet tarafından  or-
taya konulmuştur. Arrow'un katkısı kendi koşullarının hepsini birden 
tatmin edebdecek bir sosyal seçim kuralının varolmadığıdır. Bu husus 
Arrow'un olanaksızlık teorimi adıyla anılır ve kendisi tarafından  şöyle 
ifade  edilir45. 

Eğer kişder arasında fayda  mukayesesi olanağını dışarıda tutarsak; 
bu takdirde bireysel zevklerden geniş bir bireysel sıralamalar kümeleri 
topluluğu tarafından  belirlenecek sosyal tercihlere geçişte tek yöntem, 
ya zorla benimsetmek veya dikatatörlüktür. 

Biçimsel mantık açısından ahlâken yeterli sosyal seçim kuralının 
bulunmadığının ortaya konulmasının piyasa-dışı karar alma ve özellikle 
devletin karar-alma süreçleri açısından önemi büyüktür. Aym zamanda 
bu sonuç Refah  İktisadı açısından da önem taşır: Çünkü bu husus sos-
yal refah  fonksiyonunun  temellerini de sarsar. Bu nedenlerle Arrow'un 
koşullarını eleştiren bir çok kişi olmuştur. En çok eleştirilen koşul ise 
"dgisiz almaşıklardan bağımsız olma" koşuludur. Bazıları ise Arrow'un 
koşulları karşısında almaşık toplama süreçlerinin özelliklerini gözden 
geçirerek sınamışlardır. Arrow'un postulalarını ve sonuçlarını aşılmaz 
bir engel gibi görmek yerine, bunlara daha yararlı bir yaklaşım yolu ise, 
bu postulaların sosyal / kollektif  seçim kurallarının birbirleriyle muka-
yese edilebilmelerini sağlayacak ölçütler olarak kabulüdür. Tıpkı tam 
rekabet piyasalarının, almaşık piyasa şekdlerine ilişkin refah  yargıları 
için kullanılmalarında olduğu gibi46. 

b. Tek  Zirveli  Tercihler: 

Arrow'un sonuçlarım aşmak ve çoğunluk oyu çelişkisini yenebd-
mek için; Arrow'un varsayımlarının bazılarından vaz geçmek gerekir. 
Duncan Black tarafından  gösterddiği gibi eğer bireysel tercihlerin sı-
nırlanarak özel bir kahpta gerçekleşmesi sağlanırsa; çoğunluk kararının 
geçişli (transitive) olması başardır. Duncan Black'ın benimsetmek is-
tediği tercih kalıbı, bu tercihlerin tek zirveli elmasıdır. Bu durum aşa-
ğıdaki gibi gösterilebilir47. Varsayalım ki üç kişdik bir toplumda birey-
ler 1, 2, 3 ile gösterilsin ve A,B,C gibi üç almaşık bulunsun : 

A- Eğitime 1 milyar T.L. harcanmasını 
B- Eğitime 500 milyon T.L. harcanmasını 

45 K.Arrow,  op.cit.,  s. 59. 
46 Jackson-Brown, op.  cit.,  s. 74. 
47 J.Buchanan-M. Flowers, op.  cit.,  a. 115. 



122 SOSYAL  SEÇİM 

C- Eğitime hiç bir şey harcanmamasını öngörmektedir. 

Bu bireysel tercihlerin tek zirveli sıralamasını bir çizelge ile göstere-
lim: 

(Çizelge: 4.5) 

I. Seçim II. Seçim III. Seçim 

Birey 1 A B C 
Birey 2 C B A 
Birey 3 B C A 

Yine çiftler  halinde mukayese edecek olursak; A ve B yi ele aldı-
ğımızda B,A ya karşı kazanmakta, B ve C yi mukayese edersek B,C 
ye karşı kazanmaktadır. Nitekim C ve A mukayesesinde ise C kazan-
maktadır. Tek zirveli ve çift  zirveli tercihleri daha önce verdiğimiz iki 
çizelge aracılığı ile karşılaştırmak olanağı bulunduğu gibi; (Şekil: 4.3) de 
birlikte gözden geçirmek de mümkündür. (Şekil: 4.3 / a) da çift  zirveli 
tercihler sözkonusudur ve bireysel tercihler iki zirveye sahiptir: Şöyle 
ki; çizgiler bir zirveden aşağıya inmekte sonra ikinci bir zirveye tırman-
maktadır. (Şekil 4.3 / b) de bireysel tercihler bir kere zirveye ulaşmak-
tadır. Dolayısıyla birinci çizelge (a) geçişli olmayan bireysel tercihler 
sıralamasını göstermekte; ikinci çizelge (b) geçişli sıralamayı ifade  et-
mektedir. 

Bu karşılaştırmanın sonuçlan şöyle özetlenebilir48: 

r a I a ma 

1 ci . 

2 ci . 

3 cü -

/ s /Birey 3 
s / 

/ s 
X 

V X / 1 , B , r " ! 

\ B ı r , Y , 
» 

( a ) 

B C 

Alm aşı kL ar 

Sı r alama 

1 cı 

2 ıı 

3 cü 

•Birey 2 

B , r , y 3 

Birey 1 

( b) 

B C 
Alma $ ı k I a r 

(Şekil: 4.3) 

48 Jackson-Brown, op.cit.,  s.  75. 



SOSYAL  SEÇ  t  M 123 

(1) Birinci olarak çoğunluk karar kuralı tercihlerin tek zirveli ol-
ması durumunda istikrarlıdır. Çift  zirveli tercihler biçiminde ise sosyal 
sıralama geçişli değildir ve çoğunluk kısır döngü halinde seçime baş-
lanılan almaşık çiftine  göre dönerek değişmektedir. Bir kısır-döngü 
mevcuttur. Tek-zirvelilik keyfi  kuralı bu kısır-döngüyü kırmaktadır. 

(2) İkinci olarak tek-zirvelilik oylama-çelişkisini aşarken Arrovv'un 
"tercih alanının sınırlanmaması" koşulu çiğnenmektedir. Duncan Black' 
in çoğunluk kararını istikrara kavuşturma sonucunu elde edebdmesi; 
bireysel tercihleri tek zirveli biçiminde sınırlamakla mümkün olabil-
miştir. 

(3) Üçüncü olarak tek-zirveli tercihler gerçekte söz konusu mudur 
sorusuna, D. Black çoğu durumda bireysel tercihler tek-zirveli olabdir-
ler diyerek cevap vermektedir. J . Buchanan da malî alanda tek zirve-
ldiğin çok yüksek bir olasılık taşıdığını kabul etmektedir49. Çünkü tek-
zirvelilik durumunda; birey 1, A (1 mdyar T,L.) yüksek harcama al-
maşığım diğerlerine ve B (500 milyon T.L.) orta harcama almaşığını 
hiç harcama yapılmamasına yani C ye tercih etmektedir. Birey 2 hiç 
harcama yapdmamasını C yi tercih etmekte fakat  diğer almaşıklar ara-
sından minimum olanını seçmektedir. Birey 3 orta bütçe almaşığını 
diğerlerine tercih etmektedir. Bir başka deyişle, tek-zirveldik birey 1 
ve 2 için ortanca almaşığın iki aşırı almaşık arasında yer almasıdır50. 
Ayrıca üç almaşığın bulunması halinde gurubun hacmi çok büyürse 
yani seçmenlerin sayısı- çok artarsa, çoğunluğun tek sonuç üzerinde 
buluşmasının olasılığı % 91 ve kısır-döngü olasılığı ise % 9 olmaktadır51. 

Son olarak tek-zirvelilik ile daha sonra ele alacağımız ortanca-seç-
men (median voter) teoremi arasındaki ilişkiye dikkat çekmekte yarar 
vardır. Çoğunluk kuralına göre karar almanın etkisi, ortanca (median) 
tercihlere sahip bireyi toplulukta sonucu etkileyici unsur durumuna 
getirmesidir52. 

c.  Tercihlerin  Yoğunluğu: 

Basit çoğunluk karar alma modelinde almaşıkların mukayesesinde; 
bireyin tercihlerinin yoğunluğunu ifade  etmesi mümkün değddir. Bir 
başka deyişle bireyin bir oyu olup almaşıklardan biri için kullanır. Bu 

49 J.Buchanan-M. Flowers, op.  cit.,  s. 114. 
50 İbid.,  s. 116. 
51 Jackson-Brown, op.  cit.,  s. 75. 
52 J.Buckanan-M.Flowers, op.  cit.,  s. 116. 



124 SOSYAL SEÇİM 

durum tüketicinin pazarda karar almasıyla karşılaştırıldığında, pazar-
daki tercihlerin yoğunluğu, mallara arzu edilen ödeme dolayısıyla daha 
yüksek fiyat  ödenmesi biçiminde kaydedilir. Elbet ki bu arzu edilen 
ödeme, bütçe de sınırlıdır. Çoğunluk kuralıyla bu sorunu çözmede kul-
landan yöntemlerden birisi de; çoğunluk oylama kuralının piyasa me-
kanizmasını taklidinin sağlanmasıdır. Bu taklidin uygulanması ise "pu-
anlı oylama sistemi" ile başarılabilir53. 

Basit çoğunluk sistemine karşı "puanlı oylama" kuralının öneril-
mesinin bir başka nedeni ise "basit çoğunluk" sisteminin "tazmin ilkesini' 
tatmin edemeyebileceği hususudur. Örneğin 100 kişilik bir toplumda 
51 kişinin oyu çoğunluk kararı olmakla birlikte, bu çoğunluk oyunun yü-
rürlüğe koyduğu bir bütçenin 51 kişiye sağladığı refah  kazancı 49 ki-
şüik azınlığın refah  kaybından daha küçük olabilir. Fakat "puanlı oy-
lama sistemi" tercihlerin nispi yoğunluğunu dikkate alır. Böylece ba-
sit çoğunluk sisteminden başka bir yoldan- sosyal refah  fonksiyonunu 
türetebilmek için "puanh oylama" kuralına baş vurulur54. 

Uygulanmasına gelince; her seçmenin almaşık her politika (A,B 
veya C ) için bunlara karşı duyduğu nispi tercihe göre kullanmak üzere 
100 puanı olsun; bu üç kişinin sıralaması şöyledir55. 

(Çizelge: 4.6) 

A Politikası B politikası C politikası 

Birey 1 70 15 15 
Birey 2 10 50 40 
Birey 3 45 45 10 

125 110 65 

Örneğin birey 1 şiddetle A yı arzulamakta fakat  B ve C arasında 
kayıtsız kalmaktadır. Dolayısıyla her politika önerisine verüen puanlar 
toplandığında en çok puan alan almaşık kazanmaktadır. Bu kuralın bir 
üstünlüğü ise sonuçların geçişli olmasıdır. Fakat puanlı oylama yöntemi 
sonuçların eşit çıkması olasılığını artırmaktadır. Yalnız "puanlı oylama 
kuralı"da Arrow'un koşullarım tatmin etmez: Çünkü bu kuralda ter-
cihler ordinal yani sıralayarak değil kardinal ölçülmektedir. Ayrıca 

53 Jackson-Brown. op.  cit.,  s. 77. 
54 Bernard P. Herber, Modern  Public  Finance,  Home Wood, Richard Irvvin, 1975, s. 92. 
55 Jackson-Brown, op.  cit.,  s. 77. 
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"puanlı oylama kuralı", "çoğunluk kuralına" bakışla daha girift  ve uy-
gulaması daha masraflıdır.  Özellikle seçmenler strateji uygularlarsa 
karar alma maliyeti çok artar. 

Dolayısıyla seçmenlerin stratejisi tarafsız  ise, tercihlerin nispi yo-
ğunluğunu yansıttığı için "puanlı oylama" daha üstündür. Eğer seç-
menler yeni stratejiler geliştiriyorlarsa; bu takdirde ideal olmamakla 
birlikte tercihlerin açıklanabdmesi için en iyi oylama tekniği basit 
çoğunluktur56. 

d. Oy Ticareti: 

Tercihlerin yoğunluğunu (şiddetini) saptamada bir başka yol ise 
oy ticareti sürecidir. Bu yöntem İngilizce metinlerde karşılıklı yardım-
laşmayı göstermek için "log-rolling" kavramı ile anılır. Daha önce de 
ifade  edddiği gibi, basit çoğunluk sisteminin uygulanması halinde ço-
ğunluk kararının çoğunluğa sağladığı faydalarm  toplamı, azınlığa ge-
tirdiği mahyetten az olabilir. İşte oy ticareti de böyle bir durum söz-
konusu olduğunda azınlığın bu tür bir kararı engellemesi mümkündür57. 

Bu süreci anlayabdmek için aşağıdaki (Çizelge: 4.7) ye baş vura-
bm5 8 . Her sütunda önerilerin kabulü halinde bireylerin faydalarındaki 
değişme gösterdsin. Politikanın reddi ise faydalarda  bir değişme yarat-
mayacaktır. Eğer basit çoğunluk kuralı ile karara varılacaksa ve her 
iki öneri ayrı ayrı oylanacaksa ikisi de red edileceklerdir. 

(Çizelge: 4.7) 

Seçmenler 

A 
B 
C 

Öneriler 

—2 
—2 

5 

Seçmen B ve C sırasıyla X ve Y nin kabulünden ziyadesiyle 
kazançlı çıkacaklardır. Yalnız bu önerilerin kabulü ise ancak B nin Y 
önerisine oy vermesine karşılık C nin X önerisini desteklemesi ile 
başarılabilir. Böylece her iki öneri de X ve Y, B ve C nin karşılıklı 
yararlarını sağlayacak biçimde kabul edilir. 

56 B.P.Herber, op.  cit.,  s. 94. 
57 Jaekson-Brown, op.  cit.,  s.  78. 
58 D. Mueller, op.  cit.,  s. 49. 



126 SOSYAL SEÇİM 

Yalnız dikkat edilmesi gereken nokta, bu yarar ticaretinin uygu-
lanabilmesi için bölüşüm yoğunluklarının aynı düzeyde olmaması gere-
kir. Örneğin bu bölüşüm isteklerinin yoğunluklarında iki 5'in yerine 
iki 2 koyarsak yarar ticareti söz konusu olamaz. Bu eşit bölüşüm istek-
lerinin bulunması hali; basit çoğunluk kuralı lehine olan iddiaları pekiş-
tirecek niteliktedir59. 

Eğer çizelgedeki rakamlar, kişiler arası fayda  mukayesesini sağ-
layacak kardinal unsurlar olarak kabul edilirse, X ve Y önerilerinin ka-
bulü durumunda toplumun refahı  artmaktadır: 

X  =(  — 2 + 5 — 2 ) = + 1 
Y = ( — 2 + 5 — 2 ) = + 1 

(A + B + C ) (X + Y ) + 2 olmaktadır. 

Eğer oy ticareti söz konusu olmazsa; basit çoğunluk sisteminde çoğun-
luk, daha büyük bir şiddetle tercih eden azınlığa devamlı olarak hük-
meder. Oysa oy ticareti tıpkı kişisel malların ticaretinde olduğu gibi 
tercihlerin şiddetini açıklayabilmekte ve toplumun refahım  da artır-
maktadır. 

Yalnız bu oy ticareti ile sonuçların değiştirilerek toplum refahının 
artırılması azınlığın potansiyel kümülatif  refah  kaybının, çoğunluğun 
kümülatif  refah  değişmesinden daha büyük olması ile sağlanır. Ancak 
çizelgedeki 5'lerin yerine 3 de koysak veya A mn -2'leri yerine -4 de 
yerleştirsek; eğer oy ticareti mümkün ise, sonuçlar tercihlerin nispî şid-
detine göre belirleneceğinden aym karara vardacaktır. Ama oy-ticareti 
sonunda toplumun faydalarının  toplamı negatiftir.  Dolayısıyla sonunda 
şunu ifade  etmek mümkündür: Oy-ticareti, basit çoğunluk kuralının 
bazı sonuçlarım değiştirerek bazı durumlarda sosyal refahın  düşmesi-
ne neden olabilir60. 

Dikkat edilmesi gereken husus temsili demokrasilerde, parlamento-
larda parlamenterlerin seçim bölgelerine oy-ticareti yoluyla hizmet 
götürmeye çalıştıkları açıktır. Bir başka deyişle siyasette bu biçimde 
gönüllü oy mübadalesi, tercihlerin farklı  olduğu durumlarda bir anlaşma 
zemini araştırma sürecidir. 

Oy-ticareti iktisatçıların rasyonel öz-çıkar maksimizasyonu mo-
delinin (Bölüm: IV-4 / B) mantıki bir uzantısıdır61. Yukarıdaki kayıtla-

59 İbid.,  a. 49. 
60 İbid.,  s.  50. 
61 Jackson-Brown, op.cit.,  s. 78. 
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ınalar göz önünde tutulmak koşuluyla; oy-ticareti basit çoğunluğun 
sağladığı sosyal refalı  maksimizasyonunu kaynak tahsislerinin ve refa-
hın bölüşümünün etkinliğini artırarak yükseltir. 

7. İŞLEM MALİYETİ VE PİYASA-DIŞI KARAR-ALMA : 

Piyasa veya piyasa-dışı mübadele işlem maliyetinin sıfır  olmadığı 
ortadadır. Hatta birinci bölümde ele aldığımız gibi piyasa mekanizma-
sının başarısızlığa uğramasının nedenleri; tüketici ve üreticinin ödeye-
meyeceği kadar yüksek maliyetler şeldinde ortaya çıkarlar. Oylamada 
olduğu gibi diğer piyasa-dışı karar alma mekanizmalarının da işlem ma-
liyeti önem kazanmaktadır. Çünkü çok miktarda belki binlerce ve mil-
yonlarca kişi belli tek-bir sonuç üzerinde anlaşmalıdırlar. Oysa çok sa-
yıda karar alma mekanizması vardır. Örneğin oylama karar alma me-
kanizmasının bile çok sayıda değişik türleri mevcuttur: İttifak  kuralı, 
basit çoğunluk, puanlı oylama ve doğrudan veya oransal temsili mo-
deller v.s. gibi. Her sosyal / kollektif  karar alma kuralına ilişkin mali-
yetler de mevcuttur. Buchanan ve Tullock'un ortaya koydukları gibi 
bir sosyal / kollektif  seçim kuralının kabulü bir maliyet minimizasyonu 
denemesi olarak düşünülmelidir. Buchanan ve Tullock'un analizlerin-
de oylama sisteminin maliyetleri teferruatlı  olarak ortaya konulmuş-
tur: Sistemin yönetiminden doğacak maliyetlere ek olarak, kararal-
maya katılmanın maliyeti de, sonucun etkinlik ve bölüşüm maliyetleri 
ile birlikte düşünülmüştür62. 

Aym olaya, optimal çoğunluğun saptanarak sosyal / kollektif  ka-
rar almanın maliyetinin minimize edilmesi şeklinde de bakılabilir. Çün-
kü Pareto-optimal karar alma kuralı olan "ittifak  kuralından" vazgeçd-
mesi halinde bazı bireylerin daha kötü duruma düşmeleri kaçınılmaz-
dır. Eğer öneri sosyal malın mahpuslar çıkmazı stratejisi ile kararlaş-
tırılması ise; önerinin yeniden düzenlenmesi ittifakı  sağlayabilir. Bu 
ittifaka  erişilmesi ise zaman aldığı gibi bir maliyeti de vardır. Oysa 
ittifaktan  az bir çoğunlukla önerinin kabulünün de azınlık açısından 
bir maliyeti mevcuttur. Azınlık açısından bu maliyet; önerinin ittifak 
ile geçmesi durumunda erişdebilecek fayda  düzeyi ile fiili  fayda  düzeyi 
arasındaki farka  eşittir. İşte Buclıanan-Tullock bu tip maliyete (I) 
karar kuralının "dışsal maliyeti" demektedirler. Bu dışsal- maliyet fonk-
siyonu ise63 : 

62 İbid.,  a. 79. 
63 J.Buclıanan-G.Tullock, op.cit-,  s. 64. 
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Ci  = f  (Na) 
i  = 1,2, N 
İVa < N 

Ct beklenen dışsal maliyetin halihazır değeri, N toplumdaki birey sa-
yısı, Na karar için gerekli çoğunluğu göstermektedir. 

Kaynak dağıhmı ve refahın  bölüşümü açısından Pareto-optimal 
kural olan ittifak  kuralının, "dışsal maliyeti" minimize ettiği açıktır. 
Fakat herkesin yararlanabileceği biçimde önerinin yeniden düzenlene-
bilmesinin zaman alıcı olduğu malumdur. Ayrıca herkesin yararına olan 
önerinin, yararlarının yabancısı olan kimselere anlatılarak ikna eddme-
lerinin sağlanması da zaman alır. Kaldı ki stratejik manevralarla kont-
rat eğrisi üzerinde daha iyi duruma geçmek isteyen bireylerin neden 
oldukları zaman kayıplarını da dikkate almak gerekir64. 

İşte bu nedenlerle ittifak  kuralını öneren Wicksell, Buchanan-Tul-
lock gibi yazarlar; zaman kaybı ve ittifakı  sağlamak için katlanılan ma-
liyetlerin hacminin bu kuralı terketmeye yetecek büyüklükte olduğunu 
ifade  etmektedirler. Eğer herkesin kurul kararı üzerinde anlaşması ge-
rekmese de hangi orandaki üye sonuç üzerinde anlaşmalıdır? Bu soru 
bizi "dışsal maliyet ile karar alma maliyeti" arasında bir trade-off  nok-
tasına götürür. Bu ittifak  kuralının Pareto-optimal olmasının nedeni 
eğer bir kişi bile vergi-harcama önerisinin marjinal maliyetinin, marji-
nal faydasından  daha büyük olduğuna inanırsa öneriyi veto edebilir65. 
Dolayısıyla bu kuralın "dışsal maliyeti" sıfır  olmakla birlikte karar al-
manın zaman maliyeti sonsuzdur. Kişisel mallarda ise her birey tek 
başına karar verir ve karar almanın zaman maliyeti, sıfır  olduğu halde 
bu tek başına karar almanın "dışsal maliyeti" potansiyel olarak sonsuz 
hacimdedir. Dolayısıyla sosyal seçimin işlem maliyetinin ikinci unsuru 
(2) karar alma maliyetidir. 

Karar-alma maliyeti fonksiyonu  ise66 : 

Di  — f  (N&) 

Dj  = i  kişi  için  karar  almanın 
halihazır  maliyeti 

i  = 1,2, N. 
İVa < N 

64 D. Mueller, op.  cit.,  s. 28. 
65 Jackson-Brown, op.  cit.,  s. 79. 
66 Buchanan-Tullock, op.  cit.,  s. 69. 
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Bu karar alma maliyeti içerisinde (1) vergi / harcama önerisi üze-
rinde bireylerin anlaşma için pazarlık maliyeti (2) karar almanın gecik-
mesinin fırsat  maliyeti yani bütçenin uygulanmasının gecikmesi dola-
yısıyla vazgeçden yararları (3) kurulun hacmi büyüdükçe ortaya ar-
tarak çıkan bedavacılar dolayısıyla herkesin tercihlerini açıklamasını 
sağlamanın maliyeti bulunur67. 

Yalnız kısaca özetlersek; oylama-karar mekanizmasının işlem ma-
liyetleri (i) "dışsal maliyet" (ii) "karar alma maliyeti"dir. 

"Dışsal maliyeti" (E) ve "karar alma maliyetini" ise (D) ile gös-
terelim (Şekil: 4.4) ON max ise gurup içerisindeki birey sayısını gös-
tersin. Görüldüğü gibi "dışsal maliyet" 0Nmax  da yani ittifak  halin-
de sıfır  olmakta fakat  "karar alma mahyeti" yükselmektedir. Dola-
yısıyla bireysel katılma ile karar alınması durumunda etkin oyla-
ma kuralı toplam mabyetin (E -f-  D) nin minimum kıhnması de elde 
eddebdir. Çünkü toplam mabyetin minimum olduğu noktada marji-
nal dışsal maliyetteki düşüş, marjinal karar-alma maliyetindeki yük-
selişe eşittir. Dolayısıyla etkin karar alma kuralı (yani maliyetlerin mi-
nimize edilmesi), herhangi bir önerinin kabulünden önce N t / N 

max ora-
nındaki gurup üyelerinin desteğini sağlamış olmasını gerektirmektedir. 

Bu durum göstermektedir ki basit çoğunluğun etkin kararalma 
kuralı olduğunu kabul etmek mümkün değddir. Çünkü şekdden de gö-
rüldüğü gibi çoğunluk için gerekli N0 / N m a x oranı, etkin karar alma ku-
ralı Nj / N max de çakışmamaktadır. Dolayısıyla bu saptama basit-ço-
ğunluk kuralının düzeltilmesi gerektiğini ortaya koyar: Çoğunluk ku-
ralının etkinsizbklerini azaltmak, ancak çoğunluğun tiranlığım kır-
makla mümkündür. Oysa çoğunluğun tiranlığından kurtulurken ge-
nellikle azınlığın tiranlığına düşülür. Çünkü ittifak  kuralının en önemli 
özelhği; Baumol'un da işaret ettiği gibi, herhangi bir bireye verdiği ve-
to gücüdür. Yalnız bu güç toplumdaki dışsallıkları ve eşitsizbkleri ko-
rumanın en ideal yoludur68. Wicksell ittifak  kuralının bu muhafazakâr 
tutucu) tutumu dolayısıyla açmazının farkında  idi ve bu nedenle başlan-
gıç gelir ve servet dağdımı optimal değdse veya bütçe bu optimal gelir 
dağdımını bozuyorsa ittifak  kuralı ideal sosyal seçim mekanizması 
olmaktan çıkar ve sorun giriftleşir  demektir69. 

67 Jackson-Brown, op.  cit.,  s. 80. 
68 William J.Baumol, JVelfare  Economics  and  Theory  of  the  State,  Londoıı, L.S.E., 1965. 

s. 44. 
69 Jackson-Brown, op.cit.,  s. 80. 
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(Şekil: 4.4) 

Çoğunluk kararına gelince basit çoğunluk N0 veya etkin karar al-
ma çoğunluğu Nj'e ulaşılması gurupların strateji uygulamaları nede-
niyle zorlaşır ve koalisyonları gerektirir. Bir toplumda sosyal duruma 
ilişkin ahlâki değer yargılarının çok farklı  olması bunları benimseyen 
gurupların koalisyonlar oluşturarak karar almalarını zorlaştırır. Bir 
başka deyişle bu yüksek maliyetler demokratik karar alma süreci için 
toplumun katlanabileceği maliyetleri aşarsa; demokratik-olmayan 
karar mekanizmalarının sosyal maliyeti daha düşük hale geldiğinden 
toplumca benimsenebilirler de. Özellikle Türkiye gibi ekonomik olarak 
kalkman ve kültürel açıdan geçiş (doğudan-batıya)  toplumu olan bir 
ülkede uygun sosyal seçim kuralının (iyi anayasamn) araştırıhnasından 
daha önemli olan husus; bu demokratik sürecin işlemesi için gerekli 
uzlaşma (consensus) yani ahlâki değerler (sosyal duruma ilişkin yargı-
lar) arasındaki farkların  giderilmesi için çalışmanın zorunlu olduğudur. 

Azınlıklar ile ilgili sözlerimizi teorik açıdan önemli bir husus olduğu-
na inandığımız bir azınlığa dikkati çekerek bitirelim : 
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Nll  N  — NaJ  N  = n[  N 

Burada (n) basit çoğunlukla (N0/N), etkin karar alma kuralı (N i / N) 
arasındaki (n / N) azınlığıdır. Böylece bedavacılar ile mücadele için her-
kesin tercihlerinin açıklattırılmasının önemi ve maliyetinin kaçınıl-
mazlığı objektif  bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

Buchanan ve Tullock, piyasa mekanizmasının yüksek maliyetler 
dolayısıyla etkin kaynak tahsisini başaramaması karşısında geliştiri-' 
len piyasa-dışı karar alma mekanizmalarının da bu arada mali kurum 
ve örgütlerin yani devletin müdahalesinin karar alma maliyetlerinin 
bulunduğunu hatırlatmaktadır. Bir başka deyişle Keynesyeu düşün-
cenin veya planlama görüşünün bir sonucu olarak ortaya çıkan kurum-
lar örneğin DPT son zamanlara dek sosyal maliyetleri düşürücü bir 
gelişme olarak kabul ediliyordu. Çünkü bu işlem maliyetleri ekonomik 
analizin bir parçası veya ekonomik maliyetin bir kalemi olarak kabul 
edilmiyordu. Özellikle kamu sektörünün karar-alma mekanizması olan 
basit çoğunluk kuralının da etkinsizliklere yol açtığı yukarıda gösteril-
miştir. Dolayısıyla piyasa-mekanizmasının yol açtığı etkinsizlikleri, 
devletin müdahalesi ile düzeltmeye kalkmak, karışık bir sorundur ve 
bir etkinsizlikler kümesinin bir diğer etkinsizlikler kümesi ile değişti-
rildiğinin farkında  olmak gerekir70. Bir başka deyişle piyasa mekaniz-
masının etkinsizlikleri ile; devletin müdahalesinin (çoğunluk kuralının) 
yarattığı etkinsizlikler karşılaştırılarak karar verilmelidir. 

8. SİYASETİN EKONOMİK TEORİSİ : 

Sosyal seçim mekanizması ile ilgili incelemelerde teorinin, uygu-
lamaya yaklaştırılmasmda özellikle temsilî demokrasilerde ilk karşı-
laşılan öğeler; siyasal partder ve politikacılar yani temsilcilerdir. Bu 
partilerin varlığı kısmen de olsa siyasal mübadele sürecinin maliyetle-
lerini bölüşmek biçiminde açıklanabilir. Temsilcilerin bulunmadığı 
doğrudan demokrasilerde almaşık politikaların nispî maliyet ve fayda-
larım öğrenmek isteyen her birey bilgi edinebilmek için zaman ve kay-
nak harcamak yani maliyete katlanmak zorundadır. Oysa bu bilgi edin-
me maliyeti sabit bir maliyettir ve dolayısıyla bireyler birleşir ve bu 
maliyeti paylaşırlarsa, kaynak tasarrufu  şeklinde kazanç elde etmiş 
olurlar. Ayrıca sosyal / kollektif  seçime katılan bireyler için bu katılma-
nın karar-alma maliyeti cinsinden bir yük yüklediği açıktır. Eğer ter-
cihleri birbirlerinin aynı olan bireyler, aralarından birinin diğerleri-

70 İbid.,  s. 81. 
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ııiıı tercihlerini temsili için anlaşırlarsa kaynaklarını tasarruf  ederek 
kazanç sağlarlar. Dolayısıyla seçilmiş temsilciler ve temsdci topluluk-
ları olan siyasal partiler kollektif  /sosyal karar-almanın maliyetini dü-
şürmek için mevcutturlar71. 

İttifak  kuralını öneren Wicksell ve Lindahl da temsdi demokrasi-
leri esas almakla birlikte, siyasal parti ve politikacıların olduğu gibi tem-
sil ettikleri bireylerin tercihlerini yansıttıklarım varsaymaktaydı.  A. 
Downs ise kişisel çıkar yaklaşımının bir uzantısı olarak; seçmenleri fay-
da maksimize ediciler ve politikacıları da oy maksimize ediciler olarak 
varsayarak, siyasetin ekonomik teorisine katkıda bulunmuştur. Bir baş-
ka deyişle sosyal seçim yaklaşımı hem temsilcilerin (politikacıların) hem 
de seçmenlerin davranışlarım rasyonel ve faydalarını  maksimize etmek i-
çin çalışan ekonomik-insanlar olarak ele alıyor. Dolayısıyla Downs'a göre; 
"siyasal  partiler  modelimizde  toplumun  kaynaklarını  etkin  dağıtmakla 
ilke  olarak  ilgilenmemektedirler  ve  herbirinin  ilgilendiği  husus;  aldık-
ları  oyları  maksimize  ederek  yeniden  seçilmektir.  Böylece,  eğer  hükü-
met  toplumu  Pareto-optimumuna  doğru  hareket  ettirmek  iktidarında  da 
olsa  bunu  ancak  diğer  partilerin  rekabeti  dolayısıyla  yapar...  Dolayı-
sıyla  partiler  arası  rekabetin  hükümeti  bir  Pareto-optimumuna  doğru 
zorlamaya  her  zaman  yeterli  olup  olmayacağı  önemli  bir  konudur". 
Downs partilerin davranışı ile ilgili önemli bir varsayımda bulunmak-
tadır: Partiler seçimleri, politikalarını uygulamak için kazanmayı is-
temekten ziyade; politikalarını seçimleri kazanmak için oluştururlar 
demektedir72. 

Bu siyasal pazar yerinin (political market place) nasıl çalıştığına 
bakacak olursak: Oy veren seçmenlerin sosyal politikalar taleplerinin 
şöyle belirlendiğini söyleyebiliriz73: 

S* = g ( Q , I , P S ) 

S d harcama gerektiren politikalara olan talep, Q bu politikaların vergi 
fiyatları  vektörü, I parasal-gelir, Pi ise i ninci araç (vergi v.s.) için seç-
menler üzerindeki karar-alma yani siyasal katılma maliyetidir. Dikkat 
edilirse S d (harcama gerektiren sosyal politikalar talebi) seçmenlerin 
ödeme arzularına dayanan tercihleri ile belirlenmekle birlikte bu talep 
sonucu ortaya çıkan sosyal mallar, bireylerin fayda  fonksiyonunda  yer 
almaktadır. 

71 İbid.,  9. 81. 
72 D. Mueller, op.cit.,  s. 97. 
73 C.K.Rowley-A.T.Peacock,  op.cit.,  s. 108. 
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Yine bu kişisel-çıkar varsayımım siyasal partilerin davranışları için 
de kabul ederek konuyu arz yönünden de incelemeye çalışalım: Bu 
durumda bir siyasal koalisyonun (siyasal partinin) üyesi olan herhan-
gi bir politikacının fayda  fonksiyonu  yeniden seçilme, parasal kazanç 
kişisel güç. idealizm gibi çeşitli değişkenlerce belirlenir. Şöyle k i 7 4 : 

E/p = F/P (n,amJ,  (p  = 1 , . . . .P) 
(m  = 1, M) 

Bu fonksiyonda  p herhangi bir politikacıyı TZ  yeniden seçilebilme ola-
sılığını, a m yukarıdaki diğer değişkenleri yani parasal kazancı, kişisel 
gücü, idealizmi temsil etmektedir. 

Liberal demokrasilerde politika kararları bireysel olarak politi-
kacılar tarafından  alınmayıp koalisyon (yani parti) kararları biçimin-
de oluşturulmaktadır. Yalnız bu gurup kararlarının alınmasında yu-
karıda değindiğimiz gibi karşılıklı yardımlaşma (log rolling) biçiminde 
koalisyon üyeleri arasında oy mübadelesi rol oynar. Dolayısıyla hükü-
met, kurul kurultay kararları oy ticareti de alınırken politikacıların 
stratejik davranışlarda bulundukları gözlenir. 

Yalnız politikacılarca alman gurup kararlarının kamu sektöründe 
aynen uygulandığı söylenemez: Denetimin belli ölçüde kaybedilmesi 
mümkündür. Çünkü bu politikaları uygulayanlar politikacılar olmayıp 
bürokratlardır. Dolayısıyla bu yaklaşıma göre kamu sektörünün arz 
tarafında  uygulanacak politikaların harcama kabplarını ve vergi fi-
yatlarım saptamada egemen olan, politikacılar ve bürokratlar arasın-
daki güç dengesidir. Şöyle k i 7 5 : 

Se = f(Q,B) 

S® kamuca sağlanan sosyal malların miktarını, Q bu malların vergi 
fiyatlarını  ve B ise bürokratlar ve politikacılar arasındaki güç oranını 
göstermektedir. 

Downs ve onu izleyen Breton'un siyasal pazar yerine diskin yak-
laşımını ifade  ettikten sonra; Downscu modelde daha önce değindiği-
miz tek zirveli tercihlerin bir uzantısı olan ortanca seçmenin (median 
voter) tercihlerinin karar almada ana rolü oynadığını belirtmek gere-
kir. Bu tek zirveh tercihlerin söz konusu olduğu modelde iki partinin 
yani sağ ve sol partder veya adaylarının seçileceğini kabul edelim. (Şe-

74 İbid.,  s. 109. 
75 D. Mueller, op.  cit.,  s. 112. 
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kil: 4.5) seçmenlerin en çok tereilı ettikleri aday için kullandıkları oy-
ların sıklık dağılımını (frequency  distıibution) göstersin. Varsayalım 
ki bu sıklık dağılımı tek modüllü ve simetriktir. Eğer her seçmen en 
çok tercih ettiği yere en yakın adaya oy kullanırsa ve L (solcu parti-
nin yeri); R (sağcı partinin yeri) ise; L, L ile R nin arasındaki parçanm 
orta noktası olan X in solundaki tüm oyları alır ve R,X in sağındaki 
türn oyları toplar. Eğer iki partinin veya iki adayın yerleri L ve R ise 
seçimi R kazamr. Dolayısıyla eğer L seçimi kazanmak isterse R ye doğ 
ru hareket etmeli ve X orta noktasını sağa kaydırmalıdır. Bunu R nin 
izin verdiği ölçüde yapabilir. Her iki aday da ortanca seçmen (median 
voter) tarafından  tercih edilen sosyal duruma doğru yer değiştirirler. 
Böylece ortanca seçmenin taraftar  olduğu öneri seçimi kazanır76. 

(Şekil: 4.5) 

Aynı ortanca seçmen teoreminin işlerliğini göstermek için çeşitli 
sosyal mallara örneğin polis hizmetine olan sosyal talebin belirlenme-
sine de baş vurabiliriz. OP bu sosyal malm fiyatı  ise birey A, OQj; 
birey B, OQ2 C, 0Q3 kadar talep etmektedirler. Eğer A,BtC, birey-
lerinden kurulu bu üç kişilik toplumda bu üç polis hizmetinin düzeyi 
OQj, OQ2. OQ? oylanırsa OQ2 yani ortanca seçmen B nin tercih ettiği 
almaşık kazamr. Aşağıdaki (Çizelge : 4.8) de bu üç almaşık arasındaki 
oylama temsil edilmektedir. Dikkat edilirse bu çizelge, tek zirveli ter-

76 İbid.,  s. 101. 
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(Çizelge: 4.8) 

Seçmenler 
Tercihler 

Seçmenler 
X. II. III. 

A OQ, °Q2 OQ, 
B OQı OQ, 
C OQ2 OQ, 

cihler konusundaki çizelgenin aynıdır. Ayrıca (Şekil: 4.6) da durum an-
latılmakt adır.77 

Ortanca seçmenin egemen olmasının nedeni gurup için minimum 
refah  kaybını sağlamasıdır. Yalnız bu teoremin, oylarım maksimize 
etmeğe çalışan siyasal partiler ve politikacılar açısından getirdiği önemli 
sonuç şudur: Çoğunluğun oylarını toplayabilmeniz ve seçilebilmeniz 
için ortanca seçmenin tercihlerini saptamamz gerekir. Yine bu teore-
min bir diğer sonucu büyük partiler arasındaki rekabet bir uzlaşma 
(consensus) politikası yaratır. Çünkü her partinin amacı aym olup ik-

(Şekil: 4.6) 

77 Jackson-Brown, op.  cit.,  s. 82. 
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tidara gelmektir; dolayısıyla ortanca seçmenin oyunu kazanabilmek 
için benzer politikalar önerirler78. 

Açıkça görülmektedir kj, ortanca seçmen modeli, politikaya dis-
kin biraz safça  bir davranışsal varsayımda bulunmaktadır. Tıpkı fir-
maya ilişkin kâr maksimizasyonu modeliyle işletmelerin davranışla-
rının safça  açıklanmak istenmesinde olduğu gibi. 

Gerçek politik hayatta, politikacıların ve seçmenlerin bilgileri 
(enformasyonları)  tam değddir. Öncelikle seçmenlerin temsili demok-
rasilerdeki devlet yönetiminin işleyişi konusunda bdgileri eksiktir ve 
almaşık bütçe önerderinin refahları  üzerindeki etkilerini bilemezler 
dolayısıyla da sosyal / kollektif  karar alma sürecine yabancılaşırlar. 
Politikacılar ise seçmenlerin tercihlerini ve dolayısıyla taleplerini tam 
olarak bilemezler ve ortanca seçmenin hangi seçmen olduğunu kestire-
meyebilirler. İşte bu nedenlerle Jackson-Brown, Downscu modeller-
den ise siyasal pazar yerinin oligopolcü pazarlık modelleri ile açıklan-
masının daha yararlı olabdeceğini önermektedirler79. 

Hangi model veya yaklaşım daha açıklayıcı olursa olsun; iki yönlü 
muhabere olanaklarının, örneğin kablolu T.Y. geliştirilmesi insanların 
sosyal seçime çok daha aktif,  maliyetlerin minimum olduğu bir yol-
dan ve her an için katılmalarını sağlamaya başlayacaktır80. Dolayısıy-
la sosyal seçimin zaman aralıkları ile yapılmasının ve piyasa mekaniz-
masına göre karar alınmasının ise anlık olmasının, sosyal seçime getir-
diği zaaf  ortadan kalkmaktadır. Bir başka deyişle sosyal seçim alma-
şıklarına bakışla giderek güçlenmektedir. 

78 İbid.,  s. 83. 
79 İbid.,  s. 83. 
80 P.Bohm, "Estimating  W'illingnass  toPay..."  op. cit., s. 142. 
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Türkçe  ek  okuma  parçaları: 

(1) K.Bulutoğlu, op.  cit.,  (Bölüm I /fasıl  4-5), ss. 68-122. 

(2) H.Üren Arsan, "Kamu Seçimi  ve  Kamu  Maliyesine  Kısa  Bir  Bakış"  SBF  Dergisi 
1979, No. 1-4. 

(3) T.Bulutay, op.  cit.,  ss. 107-114. 

Sorular: 

(i) Bir doktora yeterlik sınavı sonunda beş kişilik bir jürinin üyelerinin notlarının dağılı-
mı şöyledir : (iyi, iyi, iyi, orta, zayıf) 

Yönetmeliğe göre sınavda ancak "iyi" veya "pekiyi" alınması durumunda doktora yazma 
hakkı verilmektedir. Orta ile başarı gösterilmesi durumunda master derecesi verilmektedir. 

(a) Basit çoğunluk kuralının uygulanmasına ve 

(b) Puanlı oylama sistemine göre (iyi = 3, orta = 2,zayıf  = 1 kabul ederek) : Bu öğren-
cinin başarısını belirleyiniz. Sizce hangi yöntemin böyle bir sınav için uygulanması daha uygun-
dur ? 

(ii) Ortanca Seçmen Teoremine göre büyük partiler arasındaki rekabetin bir uzlaşma po-
litikası yaratacağı teoride ifade  edilmektedir. Neden 12 Eylül öncesi dönemde bu teoremin bu 
öngörüsü Türkiye için geçerli olmadı ? Teorik bilgilerinizin ışığı altında bu çelişkiyi irdeleyiniz. 



BEŞİNCİ BÖLÜM: 

KAMU HARCAMALARı: TANıMı, 
BÜYÜME EĞILIMI VE ETKINLIK 
SORUNU 

I. KAMU HARCAMALABININ TANIMI YE YAPISI : 

Bu bölümde ele alınacak ilk konu, kamu harcamalarının yapısı, 
tanımlanması ve tanımlar arasındaki farkları,  sınıflandırılması  hususları 
olacaktır. Daha sonraki başlıklar altında kamu harcamalarının artış eği-
limi (büyümesi) ve etkinlik sorunu ile buna yardımcı olması açısından 
fiyatlandırma  konusunu inceleyeceğiz. 

Bdindiği gibi, kamu harcamalarını daha önce sosyal mal olarak, III. 
Bölüm içerisinde ekonomik nitelikleri ve sosyal malların varolması 
halinde ekonomide optimal kaynak tahsisinin başarılabilmesi koşulları-
nı, irdelemiştik. Şimdi sosyal mallar ile ilgili teorik yaklaşımdan uygula-
maya geçerek, bütçenin harcamalarını inceleyeceğiz. Diğer bir deyişle, 
reel akımların (sosyal malların) finansmanını  sağlayan nakit akımlarını 
(kamu harcamalarını) konu alacağız. Görüldüğü üzere sosyal mallar 
(reel akımlar) ve kamu harcamaları (nakit akımları) bir paranın iki yüzü 
gibidirler. 

Kamu harcamaları, hükümetlerin politika seçimlerini yansıtır.1 

Hükümetler, hangi malların ne miktarda ve hangi kalitede üretileceğine 
karar verince, kamu harcamaları bu politikaların yürütülmesinin (uygu-
lanmasının) maliyeti olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu tanım iki ayrı noktayı ortaya koyacak veya iki ayrı kategoriyi 
kapsayacak genişliktedir:2 

(1) Birincisi, kamu bütçesinden sosyal malları sağlamanın bir 
maliyeti mevcuttur. Bu kategori, kamu harcamaları için en alışılmış 
tasnif  şekli olup, kamu sektörü hesaplarında yer alan kalemlerin kamu 
harcaması olarak kabulü demektir. 

1 Jackson-Browıı, op.cit.,  s. 93. 
2 İbid,  s. 93. 
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(2) İkincisi, kamunun koyduğu kurallar, düzenlemeler ve yasalar 
dolayısıyla özel sektörün yapmak zorunda kaldığı harcamalardır.3 

Örneğin KDY'si dolayısıyla belli bir hasılat tavanının üzerinde olanlar, 
yazar kasa satın almak zorundadırlar veya otel işletenler yangın tali-
matına uymak için belli harcamalar -örneğin yangın merdiveni gibi-
yapmak zorundadırlar. Bazı iktisatçılar bu tür harcamaları da kamu har-
caması saymak eğilimindedirler. Zira bu tür özel sektör harcamaları, 
kamu sektöründe alınan kararlardan doğmaktadır. 

Dolayısıyla kamu harcamaları, geniş anlamda "hükümet faaliyetleri-
nin maliyeti"4 şeklinde tanımlanabilir. Ancak bu bölüm içerisinde birin-
ci tür yaklaşımın yani sadece kamu sektörü hesaplarına geçen akımların 
kamu harcaması olarak kabul edildiğini hatırlatmakta yarar vardır. 

Kamu harcamaları geniş anlamda "hükümet faaliyetlerinin  mali-
yeti" olarak anlaşıldığına göre, bu hükümet faaliyetleri  neden mevcuttur 
sorusu cevaplandırılmalıdır. Daha önceki, Sosyal Mallara ilişkin bölüm-
den hükümet faaliyetlerinin  ( • salt sosyal mallar + karma mallar-f-  er-
demli mallar) genel olarak piyasa mekanizmasının başarısızlığa uğrama-
sından veya bazı ideolojik nedenlerden doğduğunu tespit etmiştik. 
Dolayısıyla hükümetler, seçmenlerin toplu taleplerine cevap verebil-
mek için sosyal malları ve transfer  harcamalarını yapmaktadırlar. Bu 
noktada tarih içerisinde hükümetlerin ve daha doğrusu hükümetlerin 
faaliyetlerinin  neden büyüdüğü sorusunu sormamız gerekir. 

Burada kamu harcamalarının büyümesi konusuna girmeden önce, 
kamu harcamaları ile dgili bir analitik ayırıma değinelim. Kaynak-kul-
lanıcı (exhaustive) harcamalar ve transfer  harcamaları5. Bu iki kategori 
arasındaki önemli fark,  kaynak-kullanıcı harcamalarda devlet, milli 
savunma harcamaları ile birlikte nihai-çıktı (üretim) konusunda karar 
alır. Transfer  harcamalarında ise devlet satmalına gücünü bir grup 
bireyden (vergi mükelleflerinden)  diğer bir grup bireye (yararlananlar) 
doğru dağıtır. Transfer  harcamaları göz önünde tutulduğunda bu iki 
grup (mükellefler  / yararlananlar) arasında küçük veya büyük bir çakış-
ma söz konusudur. Kaynak kuUanıcı harcamalarda devlet mekanizması 
siyasal karar alma ve kamu bürokrasisi süreçleri aracdığıyla piyasa 
mekanizmasının yerine geçmektedir. Zira, kaynak-kullammı harca-
maları ile ilgili kararlar hem hacim (harcama tutarları) ve hem de kom-

3 İbid.,  s. 93. 
4 İbid,  s. 93 
5 D. Heald, Public  Expendilure,  Oxford,  Martin-Robertsoıı, 1983, s. 11. 
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pozisyon (yani milli savunma ve eğitimin nispi öncelikleri) açısından 
alınmaktadır. Gerçi kamu harcamalarının tabiatı icabı, kaynak tahsis-
leri ve çıktı (üretim) düzeyleri, piyasa-dışı kriterlere göre oluşturulur. 
Ancak, girdiler tarafında  genellikle piyasa mekanizması muhafaza  eddir. 
Örneğin devlet üretim faktörleri  teminde, firmalar  ile rekabet halinde-
dir. Transfer  ödemelerinde ise tüketici egemenliğine saygı gösterddiğin-
den, nihai üretimin (kompozisyonu), transferlerden  yararlanan bireylerin 
tüketim kararlarına bağlıdır. Bununla birlikte satmalma gücünün mec-
buri yeniden dağılımının hacmi  konusundaki kararlar, siyasal süreç 
içerisinde alınırlar6. 

İleride kamu harcamalarının büyümesini ele aldığımızda, bu iki 
kategori kamu harcamasını (kaynak-kullanan  ve transfer  harcamalarını) 
ayrı ayrı düşünmekte yarar vardır. Nitekim, bir kategoriyi etkileyen fak-
törler, diğerini eşit düzeyde etkilemeyebilirler7. Dolayısıyla araştırılması 
gereken husus; kamu harcamalarının mutlak hacmini etkileyen veya ka-
mu sektörünü ekonomideki diğer sektörlere bakışla hacmini artıran 
faktörlerin  tespitidir. Bu hususun cevabı aşağıda ele alınacaktır. 

Son olarak kamu harcaması konusundaki tanımların farklılığına  ve 
bu farklı  tanımlarla farklı  büyüme oranları elde edilebdeceğine dikkati 
çekelim. 

Örneğin, İngiliz Hazinesi'nin tanımına göre, kamu harcamaları, 
merkezi devletin ve mahalli idarelerin cari ve sermaye harcamalarım 
kapsar. Ancak bu tanıma KİT'lerin ve diğer kamu teşebbüslerinin 
işletme hesaplarından yapılan harcamalar ile semaye harcamaları ve 
bunların borçlarının faizleri  girmemektedir8. 

Birleşik Krallığın kamu harcamaları tasnifini,  teoride kabul gör-
düğü için, daha detaylı olarak ele alalım. Kamu harcamaları şu öğelerden 
oluşur : 

1. Kamu Sektörü Tüketimi: Merkezi ve mahalli idarelerin piyasa 
fiyatlarıyla  mal ve hizmetlere yaptıkları harcamalar. Bu kamu tüketimi, 
maaş ve ücretleri, kamu sektörünün sağlık yardımlarım ve kamu üreti-
mi için gerekli bütün konulardaki harcamaları kapsar. 

2. Kamu Yatırımı.: Merkezi ve mahalli idarelerin sabit sermaye har-
camalarını (arazi, bina, araç, fabrika  vs.) eksi sabit sermayenin satış-

6 İbid,  s. 12. 
7 Jackson-Brown, op.  cit.  s. 95. 
8 H.M.S. Treasury, Public  Expenditure,  London, HMSO, 1972, 6.5. 
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larını. artı, hisse senetlerinin defter  kayıtlarmdaki değer artışları ve 
merkezi idare ile kamu kurumlarının devam eden işlerinin (yatırımları-
nın) yıllık dilimini kapsar. 

3. Sübvansiyonlar: Merkezi ve mahalli idarelerin karşılıksız olarak, 
cari hesaplardan özel veya kamu sektöründeki firmalara  ödemeleri. 

4. Cari Hibeler: Kişilere (hane halkına) hibeler, ilke olarak ulusal 
güvenlik-sigortası  ödemeleri yani işsizlik ve emekli ödemeleri vs. ile 
deniz aşırı ülkelere hibeler, kalkınma yardımları ve cari hibeler. 

5. Sermaye Transferleri:  Merkezi ve mahalli idarelerin özel sektöre 
ve deniz aşırı ülkelere sermaye hesaplarından yaptıkları karşılıksız öde-
meler yani yatırım hibeleri ve mahalli idarelerin ipotek karşılığı devirleri. 

6. Faiz Ödemeleri: Kamu sektörünün ödediği faizler  eksi kamu sek-
törünün kendi içerisinde ödediğini tespit edebildiği kısmı. 

7. Özel Sektör ve Deniz Aşırı Ülkelere Net Borç Verme: Birleşik 
Krallık taahhüdünde özel sektörün veya deniz aşın hükümetlere ulus-
lararası kuruluşlardan net borç verme ve diğer net borç vermeler, deniz 
aşırı yatırımlar ve şirket tahvillerine harcamalar9. 

2. KAMU HARCAMALARININ ARTIŞ EĞİLİMİ 

Kamu harcamalarının artışı ya da hükümet faaliyetlerinin  büyü-
mesi konusundaki araştırmalar, bu harcamaların tarihen, hem mutlak 
hem de ekonomi içerisinde nispî değer olarak büyüdüğünü göstermekte-
dir. Aşağıda (Çizelge 5.1) Türkiye'de kamu harcamalarının seyri yer 
almaktadır. Buradan Türkiye'deki kamu harcamalarının hem mutlak 
hem de nispi değer olarak arttığı gözlenmektedir. 

Neden devlet (kamu sektörü) büyümektedir? Bu soruya cevap ve-
rebilmek ve eldeki verileri anlamlı bir şekilde yorumlayabilmek için 
kamu harcamalarını tayin eden ekonomik, politik ve sosyal güçleri top-
luca ele alan bir analitik model kurulması gerekmektedir. Bu amaçla 
kullanılan iki ayrı tür model mevcuttur : 

(i) Makro modeller: Bu modeller, kamu harcamalarının zaman içe-
risindeki seyrinin şeklini, GSMH veya enflasyon  oranı gibi ınakro değiş-
kenlerle açıklamaya çalışırlar. 

9 Jackson-Brown, op.cit.,  s. 128. 
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(Çizelge: 5.1) 
1924-1984 Döneminde Türkiye'de Konsolide Bütçe Kesin Harcamaları 

Yıl Kamu Harcamaları 
(Milyon T.L.) 

Kamu Harcamaları 
nin GSMH'ye Oram 

1924 140.4 
1930 226.6 15.6 
1935 223.7 17.4 
1940 545.6 25.0 
1945 606.5 11.6 
1950 1.505.1 16.0 
1955 3.375.5 17.6 
1960 7.545.5 16.2 
1965 15.014.8 20.7 
1970 34.051.8 24.2 
1975 116.006.0 21.6 
1980 1.345.000.0 30.3 
1984 4.366.500.0* 25.0 

Kaynak: Anadolu Üniv., Kamu Maliyesi, 1.önder, Türkiye'de  Kamu  Harcamalarının  Sey-

ri,  1985 Bütçe  Gerekçesi. 
* Konsolide Bütçe, yıl sonu ödenek tutarı. 

(ii) İkincisi ise mikro modeller veya sosyal seçime ilişkin karar-al-
ma modelleridir. Bu mikro modeller, nihai olarak kamu harcamalarının 
artışına sebep olan karar-alma süreçlerini açıklamaktadır10. 

Modellere geçmeden önce, iki hususa dikkati çekmekte yarar var-
dır: İlk olarak; kamu harcamalarının geniş anlamda ele alındıklarında, 
(Merkezi Devlet -f-  Mahalli İdareler + KİT'ler + Sosyal Güvenlik Ku-
ruluşları), ulaştıkları harcama tutarı, sosyal refah  devletini benimseyen-
leri bile ürkütmektedir. Nitekim, Roy Jenkins* "kamu harcamalarını 
% 60'm -GSMH'nın- üzerine önemb ölçüde çıkarabileceğimizi ve aynı 
zamanda çoğulcu bir toplumda yeterli düzeyde tercih özgürlüğünü ko-
ruyabileceğimizi sanmıyorum"11 demektedir. 

Aynı sınırın mevcudiyeti M. Friedman tarafından  aym yıl (1976) 
da yazılan bir makaleyle "Geçmeye kalkışmamamız gereken smır: % 60 
ta özgürlüğün kırılabdirliği" tekrar vurgulanmıştır. 

Dolayısıyla kamu harcamalarında da Colin Clark'ın tıpkı vergi yü-
kü için koyduğu bir sınırın varlığından söz eddmektedir. Bu sınır, geliş-
miş batı ekonomderi için GSMH'ın % 60'ıdır. 

10 ibid,  s. 95. 

* Roy Jenkins, İngiliz İşçi Partisi eski Maliye Bakanı ve daha sonra SDP Başkam. 

11 D.Heald, op.cit.,  s. 13. 
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Türkiye açısından baktığımızda, dar anlamdaki kamu harcamaları-
na KİT'lerin işletme ve yatırını harcamalarını da katarsak, 'tercih hür-
riyeti' açısından tehlikeli bölgeye, sandığımızdan daha yakın olduğumuzu 
ifade  edebdiriz. 

İkinci husus ise, kaıııu harcamalarının artışının özellikle bu yüzyılın 
ortalarında hız kazanmasının nedeninin, Keynesyen makro-ekonomik 
politikalar de, refah  devletini doğuran Beveridge programları bileşimi 
olduğunun12 farkına  varılması gerekir. Dolayısıyla modellerdeki açıkla-
maları,Keynesyen makro ekonomik politikalar ve Beveridge'in sos-
yal politikası bileşiminin teorik çerçevesi içerisinde düşünmek ve yo-
rumlamakta yarar vardır. 

Â. Kamu Harcamaları İçin Makro Modeller: 

Burada ele alınacak makro modeller, kamu harcamalarının model 
dışında belirlendiğini kabul eden kısa dönem, modelleri değildir. Aşağıda 
incelenenler, kamu harcamalarının uzun dönemde nasıl seyrettiğini yani 
kamu harcamalarının zaman modelini açıklamaya çalışan makro model-
lerdir. 

Bu aşamada bu sınıfa  girebilecek üç model vardır. Bunları şöyle ad-
landırmak mümkündür : (i) Kamu harcamalarının büyümesine ilişkin 
kalkınma modelleri (ii) Wagner'in "kamu faaliyetlerinin  genişlemesi" 
kanunu (iii) Peacock ve Wiseman'ın sıçrama teorisi. 

a. Kamu  Harcamalarının  Büyümesine  ilişkin  Kalkınma  Modelleri: 

Bu tür modellere ilişkin en iyi iki yaklaşımı ortaya koyan R. Musgra-
ve ile W. Rostow'dur13. Ekonomik kalkınma ve büyümenin başında 
kamu sektörü yatırımlarının ekonomideki toplam yatırımlara oranı, 
oldukça yüksek çıkmaktadır. Kamu sektörü, bu aşamada ekonominin 
sosyal alt yapı yatırımları olan ulaşım sistemleri, kanun-düzen hakimi-
yeti, sağlık ve eğitim ve diğer beşeri sermaye yatırımlarım yüklenmek 
durumundadır. Zira bu kamu sektörünün ekonomiyi havalandırarak 
(take-off)  sosyal ve ekonomik kalkınmanın orta aşamalarına doğru ittiği 
iddia edilmektedir. Büyüme ve kalkınmanın orta aşamalarında ise devlet 
yatırım malları arzına devam ederse de, bu aşamada kamu yatırımları 
özel sektör yatırımlarının büyümesini tamamlayıcı niteliktedir. Kalkın-
manın tüm aşamalarında piyasa mekanizmasının zaafa  uğraması söz 

12 İbid,  s. 32. 1 

13 Jackson-Brcmn, op.cit.,  s. 96. 
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konusu olduğundan, bu başarısızlık ekonominin olgunluk dönemine ge-
çişini zorlaştıracaktır. 

Musgrave'in görüşüne göre, kalkınma süreci boyunca yatırımların 
GSMH'ya oranı yükselirken, kamu sektörünün yatırımlar içindeki pf.yı 
düşme gösterir. Rostow'un iddiasına göre ise ekonomi olgunluk dönemine 
yaklaştıkça kamu sektörü harcamaları bileşimi alt yapı harcamalarından 
mutlak değerce artarak eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere doğru kayar. 
Ancak kitle-tüketimi aşamasına gelindiğinde ise, gelirlerin korunması 
programları ile refahın  yeniden-dağıtdmasına ilişkin politikalar konusun-
daki kamu harcamalarının diğer kamu harcamalarına ve GSMH'ya 
oranla önemli ölçüde arttığını gözlemekteyiz14. 

Anlaşıldığı üzere hem Musgrave hem de Rostow'un modelleri, 
kalkınma sürecinin kuşbakışı bir yorumundan ibarettir. Kendi-
lerinin bu konuda genellemeye varan görüşleri, çok sayıda ve farklı 
kalkınan ekonomilerin tarihi gelişimlerinin incelenmesinden elde edil-
miştir. Bununla birlikte, her ikisinin kendi tezlerini dayandırmak için 
toplayarak ileri sürdükleri verder dolayısıyla kalkınma devresindeki 
kamu harcamalarının ve bileşimindeki değişmelere ilişkin izlenimler 
yukarda özetlenen görüşlere uyar gözükmektedir. 

b. Wagner  Yasası: 

XIX. yüzyılda yaşayan Alman iktisatçısı Adolph Wagneı-, kamu 
sektörünce kullanılan GSMH payı ve bunun açıklanması konusunda 
incelemelerde bulunmuştur. Bu araştırmaların sonuçları daha sonra 
"Wagner Yasası" şeklinde formüle  edilmiştir. Daha doğrusu Wagner 
fikirlerini  bir yasa şeklinde formüle  etmemiş olmakla birlikte, sonraları 
araştırma sonuçlarını yorumlayanlar yasa olarak takdim etmişlerdir. Ni-
tekim Wagner'in kamu harcamalarının artışından, kamu harcamalarının 
GSMH'ya oranının mı büyüdüğünü, yani kamu sektörünün ekonomi 
içerisinde nispi olarak büyüdüğünü mü, yoksa kendisinin kamu harca-
malarının mutlak miktarının arttığını mı kastettiği belirgin değildir. 
Bu konuda en iyi yorumun Musgrave'inki olduğunu kabul edersek: 
Buna göre, Wagner yasası, "kamu sektörünün nispi hacminin büyüdüğü-
nün ifadesi"  anlamındadır. Bu durumda Wagner yasası "ekonomide 
adam-başma gelir arttıkça, kamu sektörünün nispi hacmi büyür" se-
linde özetlenebilir15. 

4 İbid,  s. 9 . 
İbid,  s. 
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Wagner'in ifadesi  aslında uygulamaların sonuçlarına dayanmakta-
dır. Wagner 19. yüzyılda çeşitli Avrupa ülkelerinin ve buna ek olarak 
Japonya ve Amerika'nın kamu sektörlerinin büyümesini gözlemiştir. 
Kamu harcamalarının GSMH'ya oranındaki büyüme hareketi siyasi ve 
ekonomik faktörler  ile açıklanabilir. Wagner'in "devlet faaliyetlerinin 
ölçeği"nin neden genişlediğine ilişkin açıklamaları meselenin özünü or-
taya koymaktadır. Bir başka deyişle, Wagner 19. yüzyılda, günümüzde 
kamu sektörünün varlığını açıklayan dışsallıklar ve pazar mekaniz-
masının başarısızlığa uğraması şeklinde özetlenebilecek modern düşün-
cenin ilkel bir tasvirini ortaya koymuştur16. Wagner, ekonomi sanayi-
leştikçe genişleyen piyasalar ile bu piyasalardaki faktörlerin  arasındaki 
ilişkinin mahiyetinin giderek karmaşık hale geldiğinin farkına  varmıştı. 
Piyasadaki bu karşılıklı ilişkilerde görülen karmaşıklık, ticaret yasaları-
na ve sözleşmelere ihtiyaç göstermekte ve dolayısıyla bu yasaların yü-
rütülmesi için adalet sisteminin kurulması gerekmekteydi.  Diğer ta-
raftan  şehirleşme ve yoğun bir şekilde bir arada yaşama mecburiyeti 
dışsallıkları doğurduğundan ve izdihama yol açtığından, kamu sektörü-
nün müdahalesine ve idari düzenlemelere ihtiyaç vardı. 

Wagner, dolayısıyla kamu sektörü hizmetlerinin yani adalet meka-
nizmasının, polis hizmetlerinin, bankacdık hizmetlerinin neden ortaya 
çıktığını gözlemleri ile açıklayabilmektedir. Örneğin devlet bankalarının 
bankacılık hizmeti, fazla  fonlarım  arzedenler ile en iyi yatırım imkânı 
bulunan müteşebbisler arasında köprü görevi görmeye yönelmiştir17. 

Diğer taraftan,  eğitim , eğlence, kültür, sağlık ve sosyal hizmetler 
üzerine yapılan kamu harcamalarının artışı ise, Wagner tarafından  ta-
lebin gelir elastikiyeti ile açıklanmaktadır. Wagner'e göre bu hizmetler 
ya üstün nitelikli ya da gelir-elastiki ihtiyaçlardır.Dolayısıyla ekonomide 
reel gelir yükselirken (yani GSMH artarken), bu servislere yapılan kamu 
harcamaları oransal olarak daha hızlı arttığından, devlet harcamalarının 
GSMH'ya oranı yükselir. 

Wagner'in modeli meselenin özünü kavramada oldukça başarılı 
olmakla birlikte, geliştirilmiş bir sosyal seçim teorisini içermemenin 
yetersizliğini de taşımaktadır. Wagner "sosyal seçim" yaklaşımından 
ne kadar uzak olduğunu, "devletin organik teorisi"ni kabulü ile ortaya 
koymaktadır. Bilindiği gibi, devletin organik teorisi'ne göre, devlet 
toplumu oluşturan bireylerden bağımsız, sanki farklı  bir şahısmış gibi 
vücut bulmakta ve karar almaktadır. 

16 ibid,  s. 97. 
17 İbid.,  s. 97. 
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c.  Peacock  ve  JVisemanhn  Analizi  : 

Peacock ve Wiseman'ın çalışması, kamu harcamaları konusundaki 
en yaygın zaman modelidir18. Bu analizleri kamu harcamalarının belir-
lenmesi konusundaki siyaset teorisine dayanmaktadır. Bu teoriye göre, 
hükümetler daha fazla  para harcamaktan hoşlanmakla birlikte, vatan-
daşlar daha fazla  vergi ödemek istemezler. Dolayısıyla, hükümetlerin, 
vatandaşlarının arzularını dikkate almaları gerekir. Böylece kamu har-
camalarını seçim-sandığının tesirine açmış olmaktadırlar. 

Peacock ve Wiseman seçmeni sosyal malların sağladığı faydalardan 
istifadeden  hoşlanan, ancak vergi ödemek istemeyen bir birey olarak gör 
mektedirler. Dolayısıyla, Peacock ve Wiseman, hükümet davranışları-
nı sınırladığı için "hoş görülebilecek bir vergi düzeyi"nin mevcudiyetini 
varsaymaktadırlar. Bu yaklaşım, Clark'm vergilere ilişkin "felaket 
okulu"nun bir başka türü niteliğindedir19. 

Peacock ve Wiseman Clark'ın görüşünü açıkça paylaşmamakla 
birlikte, vergilemenin kamu harcamalarına bir sınır çizdiğini kabul 
etmektedir. Ekonomi büyür ve gelir artarken, sabit vergi oranları mev-
cutsa, vergi hasılatı da yükselir. Hasılat artışı, kamu harcamalarının 
GSMH ile aynı düzeyde artmasını sağlar. Normal dönemlerde kamu har 
caması, tedrici yükselen bir trend (eğilim) gösterir. Oysa sosyal kargaşa 
dönemlerinde, kamu harcamalarının tedrici yükselen trendinde sapma 
görülebibr. Bu sosyal kargaşa dönemleri, savaş, kıtlık, büyük çapta 
sosyal rahatsızlıklar demektir ve kamu harcamalarında büyük artışları 
gerektirirler. Hükümetler, kamu harcamalarındaki artışı finanse  edebil-
mek için, vergileme düzeylerini yükseltmeye zorlanırlar. Buna karşılık 
buhran dönemlerinde hükümetlerce vergileme düzeylerinin arttırdması, 
seçmeıılerce kabul görür20. 

(i) Peacock ve Wiseman bu olaya "yerinden çıkarma" etkisi demek-
tedirler. Kamu harcamaları buhran dönemlerinde yerlerinden çıkarak 
yükseldikleri gibi, bu dönemlerde özel harcamaların yerine geçerler. Bu 
süreç, kamu sektörü trend-eğrisinde bir "yukarı kayma" olayı ile temsil 
edilir. Ancak buhran geçtikten sonraki dönemde kamu harcamaları ori-
jinal düzeylerine düşmezler. Herhangi bir savaşın tamamiyle vergilerle 
finanse  edilmesi mümkün değildir. Zira hiçbir ülkenin bu büyüklükte 
vergdendirilebilir kapasitesi mevcut değildir. Dolayısıyla ülkeler, savaş 

18 İbid,.  s. 97. 
. 19 İbid.,  s.  99. 

20 İbid,  s. 99. 
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sırasında borçlanmak zorunda kaldıklarından, barış döneminde ana para 
ve faiz  ödemelerinin yükünü taşırlar21 . 

(ii) Peacock ve Wiseman bir diğer etkinin, "denetleme etkisi"nin 
işlemesinin mümkün olduğunu düşünmektedirler. Bu etkinin sosyal 
çalkantılar sırasında seçmenlerin toplumsal problemleri daha dikkatli 
bir şekilde kavramalarından doğduğunu ifade  etmektedirler. Böylece 
hükümet, sosyal koşulları iydeştirmek için hizmetlerinin çapını geniş-
letir. Çünkü, henüz seçmenlerin hoşgöı-ülebilir vergileme düzeyine ilişkin 
kavrayışları buhran öncesine dönmediğinden, hükümetler, hem devletin 
faaliyetlerinin  çapımn genişlemesinin yarattığı daha yüksek düzeydeki 
kamu harcamalarını, hem de borç ödemelerinin maliyetlerini finanse 
edebilirler22. 

Peacock ve Wiseman'm teorisi eleştiriden yoksun kalmamaktadır: 
(Şekil: 5.1) de savaş harcamalarının kamu harcamalarına etkisi konusun-
da, üç farklı  yaklaşım görülmektedir. Savaş harcamalarının hem diğer 
kamu harcamalarının hem de özel sivil harcamaların yerine geçtiği 
varsayılmaktadır. Bu nedenle toplam kamu harcamaları büyük ölçüde 
artarken, bu toplam artış savaş harcamaları artışından daha düşük ger-
çekleşir. 

Savaştan sonraki dönemde ne olacaktır? Bu soru, Peacock ve Wise-
man ile onları eleştirenler arasındaki ihtilaf  temel alınarak farklı  şe-
lerde cevaplandırılabilir23. 

(i) (Şekil: 5.1 / a) savaş sonrası dönemde sivil kamu harcamalarının 
orijinal yoluna geri döndüğü durumu (ii) (Şekil: 5.1 / b) ise toplam kamu 
harcamalarının savaş sırasındaki trendinin savaş sonrası dönemde de 
devam ettiği; ancak sivil kamu harcamalarının trendinin savaş sonrasın-
da bir yükselme gösterdiği durumu (iii) (Şekil 5.1 / c) deki sonuncu örnek 
ise, savaş sonrası sivil kamu harcamalarında artış görülmekle birlikte, 
bu hususun eski trend eğrisine ulaşıncaya kadar geçen, geçici bir olguya 
ait bulunduğu durumu anlatmaktadır. Konuya uzun dönem açısından 
bakılırsa (Şekil 5.1 / a) ve (Şekil: 5.1 / c)'deki durumlar benzer olup 
yerine geçme etkisi kısa dönemdeki (savaş sırasındaki) geçici bir olgudur. 
(Şekil: 5.1 / b) de ise, sivil kamu harcamalarının, özel harcamaları yerin-
den çıkartarak, uzun dönemde ikame ettiği görülmektedir. 

21 İbid.,  s. 99. 
22 İbid.,  s. 99. 
23 İbid,.  8. 100. 
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Bu durumlardan hangisinin İngiltere'nin IJ. Dünya Savaşı sonrası 
durumuna uyduğuna ilişkin görüşler de farklıdır.  Peacock ve Wiseman 
(Şekil: 5.1 / b) deki durumun ve onları eleştiren Musgrave ve Bird ise 
(Şekil 5.1 / c) deki konumun geçerli olduğunu ifade  etmektedirler. 

d.  Makro  Modellerin  Değerlendirilmesi: 

(i) Birinci olarak, bütün bu modeller ve ortak sonucu olan kamu 
harcamalarının özellikle GSMH'ya bakışla artışı olgusu, 1973 buhranı 
öncesine ait teorik bir tespittir. Buhrandan sonra, İngiltere ve ABD, 
Batı Almanya gibi gelişmiş ülkelerde ve hatta Türkiye'de kamu harca-
malarının nispi olarak azaldığı görüldü24. Bu kamu sektörünün da-
ralması ve özel sektörün genişlemesi şeklinde gözlediğimiz piyasa me-
kanizmasının önem kazanması olayımn arkasında iki neden vardır: 
Birincisi buhramn yarattığı daralma nedeniyle gelir düşmesi ve vergi 
hasılatındaki gerileme dolayısıyla kamu harcamalarının da gelir bütçesi-
ne paralel olarak küçülmesidir. Bu husus buhranın getirdiği kısa-dönem-
deki bir gelişme de olabilir. İkincisi ise Keynesyen makro ekonomik 
politikalara karşı duyulan güvensizlik ve buna ek olarak refah  devleti 
uygulamasının ve kamu sektörüne aşırı ağırlık verilmesinin risklerine 
karşı uyarılar25 . Bir başka deyişle (Keynes  -f-  Beveridge) ikilisinin kamu 
sektörünün müdahalesine ilişkin geliştirdikleri teorinin geçerliğinde kuş-
kuya düşülmesi, hükümet faaliyetlerinin  daraltılmasına yol açmaktadır. 
Örneğin D. Heald'in Kamu Harcamaları adlı eseri hem bir savunma hem 
de bir reform  niteliğindedir. 

(ii) İkinci olarak üç teorinin de kamu harcamalarının artışına ilişkin 
gözlemleri aynı olmakla birlikte, bu artışın açıklanmasında ortaya koy-
dukları faktörler  farklıdır.  Örneğin: (a) Musgrave ve Rostow'un kalkın-
ma modelinde devletin kamu harcamalarını artırmasının iki sebebi var-
dır. Birincisi alt yapı yatırımlarım ve sosyal sermaye birikimini sağ-
lamak. İkincisi ise, özellikle pazarın mevcut olmadığı yerlerde piyasa 
mekanizmasının başarısızlığa uğramasını önlemek, (b) Wagner ise, kamu 
harcamalarının artışında ağırlığı sosyal malların talebinin gelir elasti-
kiyetine vermekte, ancak, piyasa mekanizmasının başarısızlığa uğrama-

s sı tezini de açıklamalarında kullanmaktadır, (e) Peacock ve Wiseman'ın 
yaklaşımı ise kendi gözledikleri kamu harcaması konumunu izah için 
mali sistemin altında yatan siyaseti (sosyal seçimi) esas almaktadır26. 

24 D.Heald, op.  cit.,  s. 30. 
25 M.Friedmaıı, "The Line We Dare not Cross: The Fragility of  Freedom an % 60" 

Encounter,  47, November 1976, s. 8-14. 
26 Jaekson-Brown, op.cit.  s. 100. 
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(iii) Üçüncü olarak, makro modeller detaya inmedikleri gibi, 1973 
buhranı sonrasındaki gelişmeleri izahta yetersiz kalmaktadırlar. Bir baş-
ka deyişle, getirdikleri yaklaşım fazla  toptancı (aggregate)  ve gayrı elas-
tikidir. 

îşte, makro modellerin bu yetersizliklerinden kaçınmak için. mikro 
modellere başvurulmaktadır. 

B. Kamu Harcamalarının Mikro Ekonomik Modelleri: 

Burada Jackson-Bro\vn'ın yorumuna27 başvurursak: Kamu har-
camalarının büyümesi konusundaki mikro ekonomik modellerin amacı, 
sosyal mallara (yani kamuca sağlanan mallara) talebi yaratan güçleri 
ve bu malların arzı üzerindeki etkileri incelemektir. Sosyal mallara talep 
ve arz kamu bütçesi aracılığıyla kamu hizmetlerinin düzeyini bebrler: 
Bu kamu hizmetleri ise; çıktılara (ürünlere) türev talebi yaratır. Aslında 
kamu sektörü "üretimi" için bu girddere yapılan harcamalar "kaynak-
kullanıcı kamu harcamaları" olarak hesaplara geçerler. 

Dolayısıyla kamu harcamalarının büyümesine ilişkin mikro model-
lerin asıl amacı, bu kamu sektörü girdilerine olan türev talepteki değiş-
meleri açıklayabilmektir. Bu açıklama için ekonomik değişkenlere müra-
caat edilmekle birlikte, politik ve sosyal değişkenlerin de rolü mev-
cuttur. Bununla birlikte, analize başlamadan önce bazı hususları açık-
lamakta yarar vardır28 . 

(i) Birincisi, bu anabz kamu harcamalarının zaman kalıbının pozi-
tif  modeli niteliğindedir. Model, gözlenen kamu harcamalarının bir "denk 
bütçe"ye ilişkin olup olmadığı hususunda pek bir şey söylemez, (ii) İkin-
cisi, model kamu çıktı arzının etkinliğini sağlamak için kurulmamıştır. 
Normatif  sorunlar yani kamu sektörü bütçesi ne kadar çıktı sağlama-
lıdır ve bunların etkin vergi fiyatları  ne olmalıdır konuları III. Bölüm-
deki Samuelson modeli çerçevesinde ele alınmıştır, (iii) Üçüncü olarak, 
bu pozitif  modelin davranışçı önermeleri mevcuttur. Ancak bazı dav-
ranışçı önermeler safça  olduğu gibi, karmaşık olanları ise modellerin 
kavranmasını zorlaştırmaktadır, (iv) Dördüncüsü pedagojik bir öğretim 
aracı olarak modelde mukayeseli statik esas alınmıştır29. 

Belb bazı faaliyetlerin  kamu sektörünce örgütlendiği veri alınırsa, 
belli bir dönem boyunca bu kamu faaliyetlerinin  özel sektör faaliyetleri-
ne bakışla mutlak ve nispi olarak artması nasıl izah edilebilir ? 

27 İbid.,  s. 101. 
28 İbid.,  s. 101. 
29 İbid,  s. 101. 
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Kamu sektöründe üretimi ölçmek son derece zordur. Çünkü çıktdar 
mücerrettir yani gözle görülemez niteliktedirler. Örneğin eğitim sosyal 
malı çok farklı  amaçlara hizmet eder. Bir beşeri sermaye yatırımı ola-
rak, bireylerin kazanç potansiyelini artırır. Diğer taraftan  eğitim cari-
tüketimi etkdediği gibi, dayanıklı tüketim malı özellikleri de gösterir. 
Bireyler ayrıca bilgi edinmek veya diplomalı olmak için de eğitim 
talep edebdirler ve bu talepler kazanç potansiyeline ilişkin talepten 
farklıdır.  Kamu sektörünce sağlanan çeşitli kamu hizmetlerinin çok 
amaçlı olmasına rağmen analizi kolaylaştırabilmek için "polis koruması" 
düzeyi veya "sağiık hizmeti düzeyi" ya da "eğitim düzeyi" esas alınacak-
tır. Bu husus, bireylerin farklı  düzeyde kamu hizmeti talep ettikleri ve 
farklı  düzeylerde kamu hizmeti arzı söz konusu olduğu düşüncesini sağ-
lamaktadır30. 

Kamu sektörünün üretimini teşhis etmek sorunu mübalağa edilme-
melidir. Bu tür sorunlar tüm ürünler özellikle kamu veya özel "hizmetler" 
ile tüm kişisel malları ilgilendirmektedir. Örneğin somut kişisel mallar 
ara tüketim mallarıdır. Otomobil bir ara tüketim malıdır. Tüketicinin 
otomobil talebi taşıttan ziyade seyahat edden saatedir. Sosyal mallar-
da ise üretim ve hizmetlerin faydalarının  tüketimi aym anda olmaktadır. 
Bir başka deyişle bir sosyal mallar ara malı mevcut değddir. Örneğin 
polis ve jandarmanın birlikte ürettikleri iç güvenlik hizmetini vatan-
daşlar anında tüketmektedirler. Bu konuda anlatılanlar aşağıda (Şekil: 
5.2) özetlenmektedir31. 

Dolayısıyla tüketiciyi ilgilendiren kamu veya özel sektör mallarının 
tüketim faydalarıdır.  Bu takdirde anlatılanlar şöyle özetlenebdir: 

Kamu 
Sektörü 

Üretim Faaliyetleri: 
örneğin, sınıf/saat,  polis 
denetimi, çöp toplanması 

Yaratır Tüketim 
Faydalan 

özel 
Sektör 

Üretim Faaliyetleri: Somut 
Ürünler; örneğin, otomobil, 

elma, buzdolabı 

(Şekil: 5 . ) 

30 ibid,  s. 101. 
31 İbid,  s. 103. 
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U*  = (Di (G,P) 

Burada : 

G = Kamu  sektörü  nihai  ürünleri  vektörü 
P = Özel  sektör  nihai  ürünleri  vektörü 
i  = Vinci  birey  i  = 1 i  n 
U  —- Fayda  fonksiyonu 

Böylece bir bireyin GK düzeyindeki talebi (GK kamuca sunulan 
k'nıncı sosyal mal) bütçe sınırlamasına tabidir. Bu durumda GIK k'nın-
cı sosyal mal düzeyine, i'inci bireyin talebini göstermektedir. 

GK düzeyinde üretimde bulunmak için çeşitli üretim faaliyetlerini 
geçekleştirmek gerekir: Belli düzeyde sağlık hizmeti sunabilmek için kaç 
hasta yatağı olması gerekli, bu hasta yataklarım bulaşıcı ve bulaşıcı 
olmayan hastalıklar arasında nasıl dağıtmalı, kaç sağlık personeli tahsis 
etmeli, ne kadarı doktor ve ne kadarı yardımcı personel olmalı, koruyu-
cu hekimliğe ne ölçüde önem vermeli? Bunlar belli miktar sağlık hizme-
tinin üretilebilmesi için gerekli olan faaliyetlerdir.  Ancak belli miktar-
da üretim için tek faaliyet  bdeşimi yoktur. Aynı miktar üretim düzeyini 
sağlamak için farklı  faaliyet  bileşimleri kullanılabilir. Bir başka deyişle 
aynı düzeydeki üretimi farklı  üretim fonksiyonları  ile sağlamak mümkün-
dır. Ancak üretim düzeyi aynı kalmakla beraber kalitesi ve üretim 
maliyeti seçilen üretim fonksiyonuna  göre değişecektir. Dolayısıyla ka-
mu sektörü nihai üretimi ile bunların üretimi için başvurulan faaliyet-
ler arasındaki ilişki şu şekilde ifade  edilebilir32: 

XI = O (Lu  Mi) 
Gi  - g i  (Xu  N) 

Burada : 

Gi  = Kamu  hizmetlerinin  nihai  üretimi 
X,  = Gi  üretilmesi  için  ara  faaliyetler 
Li  = Gi'nin  üretiminde  işgücü  girdisi 
Mi  = G{nin  üretiminde  kullanılan  nıaddeleı 
N  = Nüfusun  hacmi 

Yukarda anlatdanlar kamu harcamalarının büyümesi ile ilgili 
pozitif  modelin unsurlarıdır. Kamu harcamaları aşağıdaki cinsten açık-
lanabilir : 

3 İbid,  s. 1 . 
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(1) Kamu sektörü nihai üretiminde değişmeler 

(2) Kamu sektörü üretimi için kullandan faaliyetlerde  değişme veya 
üretim sürecinde kullandan girdi büeşiminde değişme. 

(3) Kamu sektörü ürünlerinin kalitesindeki değişme. 

(4) Girdi fiyatlarında  değişme. 

a) Çıktı  (Üriin)  Düzeyinin  Belirlenmesi: 

Daha önce tüketici-seçmen ve talebi de ilgili konulara değinmiştik. 
Bibndiği üzere tüketici /seçmen kamu sektörü mallarına ve hizmetlerine 
olan talebini çeşitli yollardan, örneğin seçim sandığı, lobicilik ve / veya 
baskı grupları kurarak açıklayabilir. Ortanca seçmen teoremini ve 
Downs'cu modeldeki oy maksimize eden politikacıyı birlikte ele alırsak, 
kamu sektörü üretimi mal ve hizmet düzeyinin tayininde yararlanılacak 
teorik bir baz şağlanılabilir. Buna göre: Bir politikacı, kendi seçmenleri-
nin vergileme ve kamu harcama programlarına karşı tavırlarını ortaya 
koyan tercihleri araştırmak zorundadır. Eğer politikacı tekrar seçd-
mek arzusunda ise, seçmenlerinin "hoşgörülebilir vergi yükü"ne karşı 
hassas olmak ve aynı zamanda onların kamu sektörünün mal ve hizmet 
lerine olan çeşitli taleplerini tatmin etmek durumundadır. 

Özetlenirse "oy maksimize edici pobtikacımn" ortanca seçmeni 
tatmin edecek vergi ve kamu harcaması programları önermesi gerek-
mektedir. 

Modebn davranışla ilgili olmayan varsayımları ise şöyledir33: 

(1) Analiz, metodolojik bireycilik üzerine oturmaktadır: Yani, 
bireyin kendi refahım  tayinde en iyi hakem yine kendisidir. Dolayısıyla 
organik ve paternalistik devlet anlayışları reddedilmektedir. 

(2) Temsili demokrasi kabul eddmektedir. 

(3) Anayasa, bireylerin oy-verme hakkını teminat ^altına aldığı 
gibi, seçdmiş temsdcderin ve yasama-yürütme organlarının yetkilerinin 
genişliğini ve oylama süreçlerini kararlaştırmaktadır. 

(4) Çoğunluk-oyu karar almada kullanılmaktadır. 

(5) Seçmenler, alternatif  pobtikalardan yani kamu harcamalarının 
maliyet ve faydalarından  haberdardırlar. 

33 ibid,  s. 104. 
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(6) Vatandaşlar, politikacdarın kişdiklerine değd, politikalara oy 
vermektedirler. 

(7) Bir çok-partdi sistem mevcut olmakla birlikte, tek parti ikti-
darda diğerleri muhalefettedir. 

(8) Bürokrasi politik sistemin emrinde ve tarafsızdır.  Yani doğrudan 
kamu sektöründe karar almaya girmemektedir. 

(9) Kamu sektöründe kurumlar veya bakanlıkların maliyet-mini-
mize edici fakat  kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olduğu, X-etkinsizliği 
barındırmadıkları varsayılmaktadır. 

(10) Politikacılar, ortanca seçmenin tercihlerini tatmin eden mal-
lar, hizmetler, politikalar üretimini ve vergiler vektörünü seçerek tekrar 
seçdmek isterler. Politikacı, politikacının rolü dolayısıyla elde edeceği 
faydalardan  yararlanmak -örneğin kişisel statü, mali kazançlar vs. 
sağlamak- için seçilmek ister. Dolayısıyla politikacının fayda  fonksiyonu: 

l/p = (D (P,  G, S) 

Up  = p'inci  politikacının  fayda  fonksiyonu 
S = Siyasi  bir  makamı  elde  etmenin  kişisel  kazanç  ve  faydaları 
P — özel  sektör  mal  vektörü 
G = Kamu  sektörünce  sağlanan  mal  vektörü 

(11) Herhangi bir hane-halkının özel mallar ve kamuca sağlanan 
mallar konusunda bir tercih seti vardır. Hane -halkı fayda  fonksiyonunu 
bütçe sınırlaması altında maksimize etmeye çalışır. 

(12) Kamu sektörü fon  akımlarının denk olduğu varsayılmaktadır. 

Bu model çerçevesi içinde önce talep yönüne bakarsak34 : 

Ortanca seçmenin aşağıdaki fayda  fonksiyonunu  maksimize etmeye 
çalıştığını varsayalım : 

Max  Ifl  = (D (P,  G) 

tabi olduğu bütçe sınırlaması ise : 

PP  + tBt  <; Mi 
Burada; 
i  = Ortanca  seçmen  olup,  P ve  G sırasıyla  özel  ve  kamu  sektörleri 

mallarıdır. 

34 İbid,  s. 105. 
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p = Özel  kesim  mallarının  nispi  fiyat  vektörü 
Mı  = Ortanca  seçmenin  geliri 
t  = Vergi  oranı 
Bt  = Ortanca  seçmenin  vergi  matrahı 
~LBt  = Ekonominin  toplam  matrahı 
ek — Kamuca  sağlanan  k'ıncı  malın  birim  maliyeti 
Ti  = Ortanca  seçmence  ödtnen  vergi  beyannamesi  tutarı  toplamı, 

yani  Tj  = tB\ 

Modelimizin basitliğini korumak amacıyla ekonomide tek vergi 
matrahı olduğunu ve tüm bireyler için uygulanacak tek vergi oranı 
bulunduğunu varsayalım. Dolayısıyla tanım icabı35 : 

- e G 

Burada e kamu sektörünce sağlanan tüm kamu üretiminin birim 
maliyetleri vektörüdür. Yani; 

e = ex  .... ek .... em 

Ortanca seçmenin talep eğrisi iki aşamada elde edilir: Önce kendisi-
nin kamu sektörü üretimini ve vergi hadlerini pasif  olarak kabullendi-
ğini varsayalım, Dolayısıyla ortanca seçmen fayda  fonksiyonunu  mak-
simize etmek için "t" ve "G" yi de fonksiyona  sokar. Burada p ve Mı 
veri olduğundan, ancak t ve G'yi ayarlayarak kendi fayda  fonksiyonu-
nu maksimize edebilir; yani daha yüksek fayda  düzeyine ulaşabilir. 
Dolayısıyla ortanca seçmenin talep ettiği t ve G değerlerini elde edebil-
mesi, siyasal süreç aracılığıyla olur. Oy maksimize eden politikacı ortan-
ca seçmenin t ve G'nin yeni değerleri konusundaki taleplerine cevap verir. 
Ancak bu talepleri tatmin ederken kamu sektörü bütçesinin dengesi sı-
nırlaması altındadır. 

Ortanca seçmen ve politikacı arasındaki tekrarlama süreci, mali 
siyasetin gerçek yüzünü ortaya koyar. Varsayalım ki, ortanca seçmen 
kendi fayda  fonksiyonunu  yukarda zikredilen sınırlamalara bağlı ka-
larak, maksimize etmektedir. Bu takdirde, kendisinin toplam kamu üre-
timi için talep fonksiyonu  (D'G) şöyle olacaktır30: 

D i G = O l G ( p , Bu Mu  t,  XBi) 

35 İbid,  e. 106. 

36 tbid,  s.  106. 
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Bu toplam talep fonksiyonu  sezgisel niteliktedir ve tüm değişkenle-
ri birlikte kavradığından, apriori olarak geçerli olduğu düşünülebilir. 
Dolayısıyla topluca kavranacağına, tek kamu sektörü hizmetini ele 
alarak örneğin eğitim, sağlık, polis hizmeti gibi, talep fonksiyonunu  dü-
şünmek daha gerçekçidir. Bu halde kamu sektörü tek hizmetinin talep 
fonksiyonu,  ortanca seçmenin fayda  fonksiyonundan  "ceteris paribus" 
(diğer şeyler sabitken) varsayımı ile diğer kamu sektörü hizmetlerinin 
fiyatlarının  sabit tutulması ile türetilebilir37. 

(Şekil: 5.3), ortanca seçmenin G^ kamu sektörü malı için D'0 talep 
fonksiyonunu  temsil etmektedir. Bu durumda k'mcı kamu sektörü fi-
yatı, bu malı sağlamanın birim maliyetinden ortanca seçmenin payına 
düşen t^'dır. Dolayısıyla p kamu sektörü malları da dahd tüm malların 
fiyat  vektörüdür. Burada değişkenlerin taleple ilişkisi şöyle ifade  edde-
bilir38 : 

(Şekil: 5.3) 

37 İbid.,  s. 107. 
38 İbid.,  s. 106. 
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(1) Talep edileıı miktar (talep eğrisinin dışa kayması), eğer ortanca 
seçmenin vergi matrahı, Bj azalırsa (ceteris paribus), artar. 

(2) Talep edilen miktar, eğer ortanca seçmenin geliri, Mj yükselir-
se, artar. 

(3) Talep edilen miktar, eğer toplam vergi matrahı, S B, büyürse 
(ceteris paribus), artar. 

(4) Bir kamu sektörünün malına olan talep üzerinde bir başka 
malın fiyatındaki  değişmenin (nispi fiyatların  değişmesinin) etkisi, bu 
iki mal arasındaki ilişkinin mahiyetine yani tamamlayıcı veya ikame 
edici mallar olup olmamasına bağlıdır. 

Modeli tamamlamak üzere, Gk malını farklı  düzeylerde sağlama-
nın ortalama maliyet fonksiyonunu  da ekleyebiliriz. Gk malına ait den-
ge miktarı OQ0: Bu öyle bir denge durumudur ki, OQ0 miktarı için or-
tanca seçmenin ödemeye razı olduğu vergi fiyatı,  devletin bu malı sağ-
lamak için katlanacağı birim mabyetine eşittir. 

Kamu sektörü harcamalarındaki değişmeler (Şekil: 5.3) yardımıyla 
açıklanabibr. Varsayalım ki ortanca seçmenin reel geliri artsın. Bu du-
rumda, talep eğrisi D^'den D Y y e kayar ve Gk malının denge miktarı 
Q0 dan Q t 'e ulaşır. Diğer şeyler sabitken, toplam maliyet (yani k malı-
na yapılan kamu harcaması) OQ0 AR iken, OQ, BS olur. 

Kamu mallarının fiyat  ve gelir elastikiyetlerine geri dönecek olur-
sak; (i) Genel olarak kamu sektörünce sağlanan malların talebinin gelir 
elastikiyetinin yüksek olduğuna inanılır. Bir başka deyişle, aşağıhk 
mallar, özel sektörde olduğu gibi kamu sektöründe de gayet nadirdir39, 
(ii) Yine genel olarak varsayılır ki; kamu sektörü ürünlerinin fiyat  elas-
tikiyetleri düşüktür. 

Farzedelim ki, ortanca seçmenin geliri yukarıdaki örnekte olduğu 
gibi yükselmiş olsun, Eğer ortanca seçmenin gelirindeki artış, ekonomi-
deki genel gelir artışının bir parçası ise, ortalama mahyet eğrisi de kayarak 
yükselecek ve sola gidecektir. Zira bu genel gelir artışına paralel olarak 
işgücü maliyeti de, yani ücretler de artacaktır. Dolayısıyla gelir değişi-
minin kamu harcamaları üzerindeki nihai etkisi, talep eğrisindeki kay-
manın, ortalama maliyet eğrisindeki kaymaya nispetine bağlıdır. Böy-
lece harcama elastikiyetleri, bebrgin olarak sosyal malların talep elas-
tikiyetlerine çağrışımda bulunamaz. 

3 İbid,  s. 1 . 
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Eğer kamu harcamalarının gelir elastikiyeti birden büyükse, bun-
dan bu malların (sosyal malların) talebinin gelir elastikiyetinin de bir-
den büyük olduğu sonucuna varılır. Ancak buradan, talebin gelir elas-
tikiyeti ile kamu harcamalarının gelir elastikiyetinin değerce eşit olduğu 
sonucu çıkartılmamalıdır. Bundan, öteye, bu tür mallara (e > 1) ya-
pılan kamu harcamaları, zaman içerisinde GSMH artışlarına oranla 
daha hızlı yükselecektir. 

b. Kamu  Hizmetinin  Sağladığı  Çevre: 

Kamu harcamalarına ilişkin bir başka önemli belirleyici unsur, 
kamu hizmetini üretmek üzere kullanılan faaliyetler  kümesidir40. Bu 
kullanılan faaliyetler  bileşimi kamu hizmetinin sağlandığı "çevreye" 
bağlı olarak değişmektedir. Burada "çevre" kavramı ile kastedilen hu-
sus ; belli bir çıktı düzeyini üretmek için gerekli kaynakları etkileyen sos-
yo-ekonomik ve topografik  değişkenlerdir. 

Bir misal olmak üzere, polis hizmetini ele alalım. Herhangi bir anda 
ortanca seçmen, bir miktar polis koruması talep eder. Denge miktarına 
ulaşıldığını da varsayalım. Bu polis faaliyetlerinin  sağlamaya yöneldiği 
polis korumasının söz konusu olduğu belli çevre şöyle tanımlanabilir: 
Bölgede meydana gelen polisiye olay miktarı, suçlunun yakalanması ih-
timali ve bu mahaldeki nüfusun  ve sosyal yapının genel konumu. Eğer 
bu faktörlerden  birisi değişirse, dolayısıyla belli bir düzeydeki polis 
korumasını sağlamak için kullanılan cari polis faaliyetleri  yetersiz ka-
lacaktır. Bölgedeki vukuatın (hırsızlık / yağma vs.) arttığını düşünelim. 
Bu suç artışı daha fazla  suçluyu bölgeye çekecektir. Bu demektir ki es-
ki düzeydeki polis koruması devam ettirilmek isteniyorsa, daha fazla 
polisin işe alınması gerekmektedir. 

Bu durum aşağıda (Şekil: 5.4) gösterilmektedir. Ortanca seçmenin 
talep eğrisi ile birlikte çeşitli polis himayesi düzeylerine (yani polis hiz-
meti üretimine) ait ortalama maliyet fonksiyonu  da yer almaktadır41. 
Başlangıç denge durumu OQ0'dır. Ortalama maliyet eğrisi hizmetin 
görüldüğü çevreye (H0) göre tanımlanmıştır. Eğer hizmetin görüldüğü 
çevrede bir bozulma (Hj) olursa, bu belli düzeyde polis himayesinin sağ-
lanmasının maliyeti ACt (H^'e yükselir. Dengeyi korumak için ya po-
lis himayesinin miktarının OQj'e düşmesi gerekir veya reel gelir artış-

4 İbid.,  s. 1 0 . 
4 İbid,  s. 1 0 . 
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* 

Q.1  0 , o Polisin Koruma Düzey 

(Şekil: 5.4) 

lan, talep eğrisinde dışa doğru D'0'den D^'ye bir kayış yaratarak 
polis himayesinin orijinal düzeyinde kalması mümkün olur42. 

Bu örnekten anlaşılacağı üzere, polis koruması üzerindeki toplam 
kamu harcaması, OQ0 PM'den OQ0 RN'e çıkmış olmasına rağmen, po-
lis himayesi düzeyinde bir değişme söz konusu değüdir. Bu, çok önemli 
bir gözlem niteliğindedir. Zira bu durum kamu hizmetinin düzeyinde bir 
artma olmadan kamu harcamalarının miktarının artmasının, hizmetin 
sağlanmasında bir etkinsizlik olduğu anlamına gelmediğini ortaya koy-
maktadır. Hatta kamu harcamalarının artması fakat  hizmet düzeyinin 
düşmesi bile etkinsizlik için bir ispat niteliğinde değildir. 

c.  Nüfusun  Değişmesinin  Kanıu  Harcamaları  Üzerindeki  Etkisi: 

Nüfusun  büyümesi sık sık kamu harcamalarının artışına katkıda 
bulunan bir faktör  olarak kaydedilir43. Genel nüfusun  hacmindeki 

42 İbid.,  s. 109. 
43 İbid.,  s. 110. 
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değişmeler bazı kamu hizmetlerini, örneğin itfaiye,  polis savunma gibi 
hizmetleri etkilediği halde, diğer durumlarda belli nüfus  gruplarındaki 
artış bazı hizmetleri etkiler; örneğin okul-çağı nüfusunun  artışı milli 
eğitim hizmeti için önemlidir. 

Ancak, nüfusun  hacmi ve nüfusun  diğer özellikleri, yani nüfusun  yaş 
yapısı vs. ile nüfus  yoğunluğu yukarıda tartışılan çevre özellikleri olarak 
kabul edilebilir. Sezgisel olarak, nüfusun  hacminin büyümesi halinde, 
kamu sektörü tarafından  üretilen faaliyetlerin  artması beklenir. Çünkü 
daha geniş nüfusa  hizmet getirme gereği mevcuttur. Eğer kamu hiz-
metlerinin kalitesi korunacaksa, daha fazla  hasta yatağına ve doktora 
veya sınıfa  ve öğretmene ihtiyaç vardır. Bu toplam girdilerin türev 
talebindeki artış kamu sektörü bütçelerine harcama artışları şeklinde 
yansır. Dolayısıyla yukarıda ifade  edüen sezgisel cevap, sadece konuya 
bir yaklaşma çabası olup, nüfusun  hacmi ile toplam kamu harcamalarının 
değişim oram arasındaki ilişki daha dikkatli bir modelleştirme gayretini 
gerektirmektedir. 

Kamu harcamalarının hacmi ile nüfusun  hacmi arasındaki ilişkinin 
mahiyeti, sağlanan mal ve hizmetin niteliğine bağlıdır. Örneğin salt 
sosyal mal sözkonusu ise, tanımı icabı nüfusa  ilave bir üyenin katılma-
sının marjinal maliyeti sıfırdır.  Dolayısıyla salt sosyal mallar için, nüfus-
taki artışın, harcamalarda artışla sonuçlanmasını beklemeye sebep yok-
tur. 

Ancak çeşitli malların sosyallik derecesi farklıdır.  Böylece apriori 
olarak şöyle düşünebiliriz: Karma mallar sözkonusu olduğunda, gru-
bun üyelerinin tüketim düzeyi sabitse, nüfus  artışı kamu harcamaların-
da bu orandan daha az bir büyüme yaratabilir. Yine atıl kapasitenin 
bulunduğu kamu hizmetlerinde nüfus  artışının etkisi, sistem içerisinde 
kaybolur gider ve böylece kamu harcamalarında daha küçük oranda 
artışa sebep olur. 

Buraya kadar nüfusun  değişmeleri ile ilgili analizlerde kamu hiz-
metinin düzeyinin ve kalitesinin nüfusun  artışı veya azalışından önce 
ve sonra aynı düzeyde kaldığı varsayılmıştı. Şimdi bu varsayımın 
gerçekçiliğini inceleyelim44: 

Salt sosyal malların mevcudiyeti halinde nüfus  artışı, kamu har-
camalarında sınırlı bir artış yaratır. Ancak toplam kamu harcaması, daha 
büyük nüfusa  tahsis edildiğinden, her bireye düşen kamu harcamasının 

İbid.,  s. 1 1 . 
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finansman  payı azalır. Bu gelişme fiyatın  değişmesinin yarattığı duru-
mun aynı olup, fiyatın  düşmesi, hizmetin düzeyine olan talebi artırır. 
Bu sonuç, herhangi bir kamu sektörü malı için genelleştirilebdir. 

Nüfustaki  bir değişme kamu harcamalarında daha düşük oranda 
bir değişme yaratır. Bu sonuç kamu sektöründeki herhangi bir malı 
kapsayacak şekle sokulabilir: Nüfustaki  bir değişme, harcamalarda bu 
orandan daha düşük bir artış yaratır. Bu daha genel durumda adam-
başma harcama düştüğünden fiyat  etkisi vücuda gelir. Kamu harca-
malarına nüfusun  etkisi şu kalabalıklaşma-fonksiyonu  ile ortaya konu-
labilir45 : 

Burada: 

A[  = Vinci  kamu  malının  (G\)  sağladığı  fayda  hizmeti 

Xi  = Gıyi  üretmek  için  başvurulan  faaliyetler 
N  = Nüfusun  hacmi 
a = Kalabalıklaşma  parametresi,  salt  sosyal  mal  için  a = o, 

kişisel  mal  için  a = 1 yani  ilave  tüketici  çekilen  faydayı 
azaltıyor,  karma  mallar  için  o < <x < 1 'dir. 

Ancak nüfus  artışı yukarıda harcamalar üzerinde yarattığı doğru-
dan etkiye ilave olarak, hizmetin çevre koşullarını değiştirebilir. Nüfus 
arttıkça nüfusun  yoğunluğu da artmakta ve nüfus  yoğunluğunun artışı, 
sosyal tıkanıklıklara yol açmaktadır. Ancak bu sosyal tıkanıklıklar, 
bireylerin çektikleri faydaları  olumsuz yönde etkdemektedir. Dolayı-
sıyla, her bireyi nüfustaki  değişmeden sonra, bu değişme öncesi kadar 
memnun kdabdmek için bu hizmete ilave kaynakların tahsisi gerekir. 
Eğer üretim miktarının ve kalitesinin sabit kaldığım varsayarsak, sos-
yal tıkanıklıkların dışsal mahyeti nedeniyle nüfustaki  bir artış, harca-
malarda daha büyük oranda bir artış yaratır. Bu durumda yukarda tar-
tışılan fiyat  etkisi ters yönde işler. 

d.  Sosyal  Malların  Kalitesi: 

Bu başlık altında, kahte değişikliklerinin kamu harcamalarına 
etkisi incelenecektir46. Buraya kadar ortanca seçmenin veri kabtedeki 

4 İbid.,  s. 1 . 
4 İbid.,  s. 1 1 . 
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kamu sektörü üretimine talebi olduğu, zımnen varsaydmıştır. Bir başka 
deyişle, kalite boyutunun sabit kaldığı kabul eddmiştir. Gerçekten, 
yukardaki analizlerde davranışların çoğu, kamu sektörünün üretimi-
nin kalitesini sabit tutacağı görüşüyle ele alınmıştır. Dolayısıyla sosyal 
tıkanıklıkların olduğu hizmetlerde (yani üretimin nüfusun  hacmine bakış 
la yetersiz kalması halinde) bu kamu sektörü malının, daha az sosyal 
tıkanıklıkların bulunduğu kamu mallarına bakışla daha aşağılık bir mal 
olduğu kabul edilmektedir. Kalitenin ne olduğunu miktarsal anlamda 
tanımlamak güçtür. Ancak, bu konuda faydalı  bir yaklaşım olarak; eğer 
bir malın üretimi için, etkin olarak kullanılmak şartıyla, daha fazla  gir-
di gerekiyorsa, (diğer şeyler sabitken) daha az girdi gerektiren maldan 
daha üstün kalitededir, şeklinde bir görüş benimsenebilir. Dolayısıyla, 
kamu sektörünün ürettiği herhangi bir mal, diğerinden daha fazla  emek 
girdisi gerektiriyorsa, daha üstün kalitededir denebilir. Örneğin daha 
düşük bir öğretmen / öğrenci oranı, daha yüksek bir öğrenci / öğretmen 
oranına göre daha kaliteli bir eğitim demektir. 

Oysa farklı  ürünlerin farklı  kaliteleri mevcut olup sorunu yaratan 
da bu olgudur. Dolayısıyla diğer şartlar sabitken, ortanca seçmen da-
ha pahalı yani daha kaliteli mallar isterse, kamu harcamaları artacak 
demektir. Böylece ürün-kümesi miktar olarak aynı kalır, fakat,  bileşi-
mi değişirse, kamu harcamaları büyüyecektir47. 

Bu takdirde ortanca seçmen karmaşık bir tercih yapmak durumun-
dadır: Orjinal olarak kendisinin bütçe sınırını dikkate alarak, fayda 
fonksiyonunu  maksimize edecek malları seçeceğini varsaydık, Şimdi 
kendisi farklı  kalitedeki sosyal mallardan farklı  düzeyde seçim yapmak 
mecburiyetindedir. 

Kalite konusu, ürün farklılıkları  diye anılan daha genel bir sorunun 
bir boyutudur. Tüm kamu harcamaları analizlerinde, ilk sorulması ge-
reken soru; üretilen malın farklı  olması söz konusu mudur? Dolayısıyla 
kamu harcamalarındaki çapraz-kesit yöntemi (cross-section) veya za-
manlar arası mukayese metodu iîe ortaya konulan değişmeler mal fark-
lılıkları şeklinde de izah edilebilir. Ancak bu yaklaşım da üretimin 
ölçülmesi ve malların niteliklerinin saptanması gibi önemli ve zor 
sorunları beraberinde getirmektedir. 

İbid.,  s. 1 1 . 
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e. Kamu  Sektörü  Girdilerinin  Fiyatı  ve  Kamu  Harcamaları: 

Yukarıda kamu harcamalarının artış nedeninin kamu sektöründeki 
faaliyetlerin  büyümesi olduğu anlatılmıştı. Kamu sektöründeki faaliyet-
lerin düzeyi ise şu etkenlerce tayin edilir48: 

(i) Ortanca seçmen tarafından  talep edilen kamu sektörünün üre-
tim düzeyi (ii) Ürünün kalitesi (iii) Hizmetin görüldüğü çevrenin doğası 
(şartları). 

Oysa kamu harcamalarının artışı, kamu sektörünün üretim fonk-
siyonunda kullanılan girdilerin fiyatlarının  yükselmesinden doğabilir. 
Özellikle kamu sektöründe, diğer bazı sektörlerde, örneğin, hizmet 
sektöründe olduğu gibi, prodüktivite artışları, ölçekten getiri ekonomi-
leri ve teknolojik değişme avantajları, maliyet artışlarını tamamiyle 
karşılayacak ölçüde gerçekleşmemektedir. Bu problem, Baumol tarafın-
dan ortaya konulmuş ve ekonomideki "kişisel hizmetler"deki devamlı 
ve biriken maliyet artışlarını izaha yönelmiştir. Ancak bu kişisel hizmet-
lerin büyük kısmını devletçe yapılan kamu hizmetleri oluşturmaktadır. 

Baumol, modelinde ekonomiyi iki sektöre ayırmakta, bunlara iler-
leyen (progressive) ve ilerlemeyen (non-progressive) adlarını vermekte-
dir. İlerleyen sektörlerde; ölçekten getiıi ve teknolojik gelişme dolayı-
sıyla saat başına / emeğin verimliliği hızla artarken, ilerlemeyen sektör-
lerde ise bu verimlilik artışı çok daha yavaş olmaktadır. Baumol'un bul-
guları, bu verimlilik artışı farkına  dayanmaktadır49. 

Bu verimlilik farkını  doğuran neden, ilerlemeyen sektörlerdeki emek 
girdisinin oynadığı roldür. İlerleyen sektörlerde emek, nihai ürüne 
ulaşmak için gerekli bir vasıtadır. İlerlemeyen sektörlerde ise, tam ter-
sine, emeğin kendisi bir nihai üründür. Bu demektir ki, ilerleyen sek-
törlerde emeğin yerine sermayenin ikame edilmesi mümkün iken, iler-
lemeyen sektörlerde ise -emek hizmetleri nihai ürünün bir parçasını 
oluşturduğundan- üretimin düşürülmesine yol açar. 

Emeğin, ilerlemeyen sektörden daha yüksek saat ücreti nedeniyle 
geçişini önlemek için, ilerlemeyen sektörler de ilerleyenler kadar ücret-
leri artırmak durumundadır. 

Dolayısıyla, eğer kamu sektöründe verimlilik artışları ekonominin 
diğer sektörlerinden daha az ise ve eğer kamu sektörü çalışanlarının 

4 İbid.,  s. 1 . 
4 İbid,  s. 1 1 . 
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ücretleri ekonominin diğer sektörlerindekilerle aynı hızla artarsa, ceteris 
paribus, kamu harcamaları artar. 

Baumol'un dengesiz verimlilik artışı ile dgili açıklaması aşağıdaki 
şekilde daha açık bir biçimde ortaya konmaktadır.50 

X l t = « ! L l t (1) 

X2X  = (a2  e")  L21  (2) 

X1  = İlerlemeyen  sektörün  üretimi  (kamu) 
X2  = İlerleyen  sektörün  üretimi  (özel) 

(1) ve (2) no. lu eşitliklerden : 

x>t  _ °ı  L\t  , 3 ) 

+ X2t  aj  L1t  + (a2  e n ) L2t 

t  = Zaman  endeksi 
Lj  = Kamu  sektörü  işgücü 
L7  = özel  sektör  işgücü 
«j  ve  a2  — sabitler 

(3) Nolu eşitlik, kamu üretiminin toplam üretime oranını vermek-
tedir. Varsayalım ki her iki sektörde ücretler eşit düzeyde olup bunlar 
özel sektördeki üretim artışı ile birlikte artacaktır. Dolayısıyla ; 

Wt  = W0  e r t (4) 

Wt  — t  dönemindeki  ücret  haddi 

Wa  — Sabit 

Buradan kamu sektöründeki birim maliyeti (c,t) şöyle türetebiliriz: 

(W0  e*)  Llt  W0  ^t 
CJT — f  = (D) 

«ı  Llt  ax  ' 

Özel sektör birim maliyeti (c2t): 
(W0  e")  L2t  W0 

C2t  - (a2ert)  L2t  = ^ <6> 
Dolayısıyla kamu sektöründeki birim maliyeti, özel sektördeki 

verimlilik artışıyla aynı oranda büyümekle birlikte, özel kesim birim 

İbid,  s. 1 1 . 
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maliyeti sabit kalmaktadır. Bu modelde iki önemli sonuç gözlenmekte-
dir : 

(i) Birincisi, eğer kamu sektörü üretiminin özel sektör üretimine 
oram sabit kalıyorsa, özel kesimden kamuya işgücü aktarımı gerek-
mektedir. Bazı gelişmiş ülkelerde bu aktarım gözlenmektedir, (ii) ikin-
cisi, kamu sektöründe ücret ve maaşlara tahsis edden kaynak kullanıcı 
harcamalar, özel kesim harcamalarından daha hızlı artmaktadır. 

Buraya kadar kamu sektöründeki birim maliyet veya fiyat  artış-
larının işgücünün etkin olmayan kullanımından (X-etkinsizlikten) 
kaynaklanmadığını kabul ettik. 

3. KAMU HARCAMALARINDA ETKlNLlK 

A. "Monetarist"lerin Önerileri: 

Gerek harcamalardaki kaynak tahsisi etkinsizliği ve gerekse X-
etkinsizlik yani fiili  üretim maliyetinin aynı üretimi mümkün kılan 
maliyeti aşması hallerini önleyebilmek için özellikle Şikago Okulu ve 
İngiltere'deki destekleyicileri (IEA) tarafından  deri sürülen önlemleri 
gözden geçireceğiz. IEA'nın ileri sürdüğü önlemler şu dört noktada 
toplanabilir51: 

(1) Kamu hizmetleri bedava sunulmamahdır. 

(Şekd: 5.5), vukardaki görüşün kaynak tahsisi etkinliği açısından 
rasyonelini ortaya koymaktadır52. 

Yatay eksende yer alan malın eğitim malı olabileceğini ve düşey 
eksende malın fiyatı  ve maliyeti bulunduğunu düşünelim., DD' eğrisi,x 
malına bireysel talep eğrisidir. Kolaylık sağlamak üzere, her ürün 
başına maliyetin sabit kaldığı varsaydmaktadır. Yani, marjinal maliyet 
(MM), ortalama maliyette (OM) eşittir. 

Bu durumda sosyal bakımdan optimal, marjinal maliyet eşittir 
fiyat  (MM = OV) noktasındaki üretim düzeyi Qm'dır. Bu düzeydeki 
üretim tam rekabet piyasasında teşekkül edebdir ve tüketici de 0 P m 

fiyatını  ödemelidir. Eğer üretim bedava olarak tüketiciye sunulursa, 
DD' eğrisinin yatay ekseni kestiği noktada tüketici, Qs miktarı kadar 

51 David Heald, op.cit.,  s. 90. 
52 İbid.,  s. 91. 
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x malından talep edecektir. Dolayısıyla bu durumda fiyat  tayınlaması 
söz konusu değildir. 

Ancak tüketici Q m Qs aıalığındaki lıer ilave üründen fayda  çek-
mekle birlikte, her ilave ürünün değeri, marjinal maliyetten düşüktür. 
Böylece; 

QmQaBA — QmQaA = Qs BA 

Toplam maliyet — Toplam fayda  = Net fayda  kaybı 

x malının piyasa fiyatının  yerine devletçe bedava sağlanmasının 
net kaybı (QgBA) dır. Bu demektir ki; x malının devletçe ve bedava 
sunulması israfa  yol açmaktadır. Zira, üretim, tüketicinin arzu ettiği 
ödemenin ötesine taşmaktadır. 

Bu durumda iki diğer kaynak tahsisi etkinsizliği ortaya çıkar53 : 

53 İbid.,  8. 92. 
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(1) İlk olarak hizmetin bedava sağlanmasımn finansmam  için ge-
rekli vergilerin salınması ile meydana gelen kaynak dağılımında bozul-
ma, 

(ii) İkincisi, çok mümkündür ki; kamu gelirleri üzerindeki diğer ta-
lepler ve ek vergilendirmeye karşı gösterilen direnme dolayısıyla, üre-
tim Qs e ulaşamayacaktır. 

Aslında hizmetin bedava arzı durumunda devlet -genellikle keyfi 
olarak- bir üretim düzeyi saptar ve bu üretimi tüketiciler arasmda fiyat-
dışı tayınlama mekanizmaları ile tahsis eder. Ancak fiyat  mekanizması-
nın aksine bu tür tayınlama süreçleri, tahsis etkinliğinin gereklilik koşulu 
olan ve malların arzu edilen ödeme kriteri aracılığıyla bunlara en yük-
sek değeri verenlere dağıtmayı garanti edemez. Bundan öteye, kaynaklar 
tayınlama sürecinde el konulmakla kalmaz, bürokratik gücün kötüye 
kullanılması, keyfilik  dolayısıyla mümkün olur. 

(2) Mümkün olan hallerde özel teşebbüs, hizmetin kamu tarafın-
dan sağlanmasını devir almalıdır. 

Bu sonuç, kamu üretiminin özel sektör üretimine bakışla daha az 
X-etkin olduğu görüşüne dayanır. Zira, kamuda daha üstün X-etkin-
liğin sağlayacağı faydalara  el koyabilecek kimse yoktur. (Şekil: 5.6)'da 
daha önceki (Şekil: 5.5) deki talep eğrisi yer almaktadır. Ancak burada 
sektörlerin farklı  maliyet eğrileri mevcut olup, bunlar MM ve OM eğ-
rilerini birlikte temsil ederler. Şekilde s kamu üretimini, m ise özel sek-
tör üretimini temsil etmektedir. Kamu sektörü üretiminin maliyet 
eğrisi önceki şekildekinin aynısıdır. Ancak özel sektörün daha yüksek 
X-etkinlik düzeyinde olduğu varsayıldığından, maliyet eğrisi kamu üre-
timinin altında çizilmiştir54. 

Yine sıfır  fiyatta,  kamu üretimi için istenen üretim düzeyi OQs'dir. 
Ancak tam rekabette üretim düzeyi değişerek, fiyatın  marjinal maliyete 
eşit olduğu OQ'm'de gerçekleşir ve bu düzeyde DD, MM'yi keser. 
Dolayısıyla 0QS düzeyindeki kamu üretimi etkinsizliğini korumaktadır. 
Burada 

0QM  < 0Q'M  < 0Q8 dir. 

Tahsis etkinsizliği dolayısıyla kayıp, EFQs'dir. Ancak buna ek 
olarak kamu üretimi dolayısıyla X-etkinsizlik kaybı da mevcuttur. 

5 İbid.,  . 92. 
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Bu kayıp, dikey taralı alan (P ' m GHF) olup, 0QS düzeyindeki kamu 
üretiminde MMS ve MMm eğrileri arasında kalmaktadır. 

(3) Kupon (Voueher) kullanımıyla tüketiciye tercih imkânı sağ-
lanmalı ve kamu üretimi disiplin altma alınmalıdır. 

Hizmetin kamu sektörüne devrinin mümkün olmadığı hallerde, 
tüketicderin arz edenler arasında seçim yapabilmesi kupon kullanımıy-
la sağlanabilir55. Kuponlar alternatif  arz edenlerden belli bir hizmetin 
satın alınmasında, ödeme aracıdır. Böylece, X-etkinlik için gerekli 
müşevvik sisteme sokulur ve kamu sektöründe piyasa mekanizmasımn 
disiplini canlandırılır. Kupon sistemi özellikle eğitim için öne sürülmüş-
tür. Velilerin bu kuponlarla yaptıkları ödemeler kalıbı bu belli okulla-
rın etkinliğini ölçme mekanizmasım temsil eder ve başarılı olmayan okul-
lardan öğrencder çekilir. Çeşitli kupon sistemleri önerdmekle birlikte, 
savunanların çoğu, kuponlarla özel veya kamu sektörü arz edenlerine 

İbid.,  s. . 
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ödemenin mümkün olduğu ve kişisel gelirle tanimlanabüeceği bir şekli 
tercih etmektedirler. 

Kamu harcamalarına karşı etkinlik görüşü şu şekilde özetlenebilir: 
Piyasa fiyatlandırması,  sıfır  fiyatla  kamu sektörünce arza tercih edilir. 
Rekabetçi firmanın  aksine, kamu hizmetleri X-etkinliği sağlayacak bir iç 
yapım mekanizmaya sahip değillerdir. Nitekim yukarıda (Şekil 5.6)'de 
ulaşılabilir minimum marjinal maliyet eğrisi MMm, MMs'den daha düşük 
olması özel sektörün daha etkin olduğunu temsü etmektedir. Özel 
teşebbüste X-etkinbk, sistemin polisi olup, yönetim, işçiler ve sahipler 
herhangi bir maliyet-tasarrufuna  karşı kendileri sorumlu durumdadırlar. 
Kamu sektöründe ise tüketicinin menfaati,  üreticiler (yönetim-f  işçder) 
arasındaki bir dayanışma ile sarsılabilir ve üretıcder kendi amaçlarını 
tüketicilerin menfaatleri  yerine ikame edebilirler. Zira, kamu sektöründe 
bu X-etkinsizliği cezalandıracak iflas  ve devir diye müeyyideler yoktur. 
Tahsis etkinsizliği optimal üretim düzeyinden ayrılmak üe meydana ge-
lir, buna ek kayıp olarak X-etkinsizbği yani mümkün olan minimum 
maliyetin üzerindeki ilave üretim maliyetini de eklemek gerekir. Dola-
yısıyla mümkün olan her durumda özel üretim, kamu üretimini ikame 
etmelidir. Bu olanağın bulunmadığı yerlerde piyasa-benzeri mekaniz-
malar, örneğin kupon gibi, kullanılmabdır. Böylece (1)., (2), ve (3). 
sonuçlar, birbirleriyle içeriden bağb ve kamu sektörünün küçültül-
mesine dişkin politika önerderidir56. 

(4) Hangi gebr dağdımı arzu edüiyorsa, buna ulaşmada aynî-ya-
rarlar yerine, nakit transferleri  kullanılmalıdır. 

Bu konuda, nakit transferi  lehinde öne sürülen standart durum şu-
dur: Bireyin kayıtsızlık haritası kendisinin tercihlerini yansıtır. Bütçe 
eğrisinin eğimi ise nispi fiyatları  ve bireyin gelir durumunu gösterir. 
Tüketici elde ettiği faydayı  maksimize edebilmek için bütçe doğrusunun 
teğet olabdeceği en yüksek kayıtsızlık eğrisini seçer. Bu demektir ki, 
iki mal arasındaki ikame haddi (kayıtsızbk eğrisinin eğimi) fiyatların 
oranına (bütçe eğrisinin eğimine) eşittir57. 

(Şekil: 5.7)'de, TC? kayıtsızbk eğrisinin AB bütçe doğrusuna teğet 
olduğu noktadaki Cj noktası, fayda  maksimizasyonunu sağlar. Eğer dev-
let bu bireyin refahını  X malım subvansiyone ederek artırmak isterse, 
yeni bir bütçe doğrusu, AD elde eddir. Bu takdirde birey, IC3'ün AD'ye 
teğet olduğu C2 noktasını tercih eder. 

İbid.,  s. 9 . 
İbid.,  s. 1 . 
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X XAH (Şekil: 5.7) 

Bu sübvansiyonun devlete maliyeti ise HC2'dir. Aynı maliyet 
ile bireyin düşey eksende görülen geliri, OA'dan OE'ye yükseltdebilir. 
Bu orijinal bütçe eğrisi AB'nin, paralel olarak EF'ye yani dışa kayması 
demektir. Bu durumda birey, IC4'ün EF'ye teğet olduğu C3 noktasını 
seçer. Dolayısıyla birey daha yüksek bir gelire sahip olmasına rağmen 
orijinal fiyat  oranları ile karşılaşır. Hazine için aynı maliyetin söz konusu 
olmasına karşın, nakit transferi  sayesinde bireyin faydası  IC2'den, 
IC3 yerine IC4'e çıkar. 

Nakit yeniden-bölüşümün sadece gelir etkisi bulunur; ayni yeniden-
bölüşümün ise hem gelir hem de ikame etkisi vardır58 . Ayni yeniden-
bölüşümden faydalanan,  tüketim paketini, kendi marjinal ikame haddini, 
subvansiyone eddmiş fiyat  oranına eşitleyerek seçer. Eğer subvansiyo-
ne eddmemiş fiyat  oranı tam olarak fırsat  maliyetini ölçüyorsa, transfer-
den faydalanan  bu çarpıtılmış fiyat  sinyaline cevap verir. Dolayısıyla 
x malının subvansiyone eddmiş fiyatı,  faydalananı  "doğru" fiyat  oranı-

58 İbid,.  a. 138. 
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na bakışla daha fazla  tüketmeye teşvik eder. Böylece x malım subvan-
siyone etmek, satın, alma gücünün yeniden bölüşümü yerine harcama 
kalıbının etkilenmesine yol açar. Bu örnekten çıkarılan sonuçlar, yani 
belli bir malın sübvansiyonu ile ilgili hususlar, özellikle bedava sağlanan 
durumlarda daha geçerlidir. 

Bu yukarıdaki örnek ayni aleyhine ve nakit lehine bir konum 
oluşturur. Aslında devletin eğitim ve sağlık hizmetlerini sağlamasına 
karşı kullanılacak olduğunda, bilinenden daha geçerli bir tezdir. Pareto-
cu değer yargıları ile pekiştirildiğinde, daha ikna edici hale gelir. Bireyin 
kendi refahı  konusundaki en iyi hakem yine kendisidir. Ancak bu var-
sayımlar, felsefi  değer yargılarına dayanmaktadır. Belki bu durum belli 
alanlarda daha geçerli olmakla birlikte, bazı alanlarda tartışmalıdır. 
Yaşlılık veya işsizlik yardımı ödemelerinin ayni yerine nakit olması, 
büyük bir kabul görmektedir. Ancak, okul kitaplarımn sübvansiyonu 
veya çocukların beslenmesine ayni olarak yardım konularında özellik-
le himayeye muhtaç olanların devletçe, velinin tercihlerine karşı koru-
ma imkânı da verdiğinden, daha etkili kabul edilebilirler. Yalnız genel 
kuralın yani nakit transferlerinin  ayni yardıma bakışla refah  etkisinin 
daha üstün olduğunu (belli varsayımlarla) unutmamak gerekir. 

B. Devletin (Kamu Harcamalarının) Başarısızlığa Uğraması: 

Kamu harcamalarının mevcudiyeti ve artış nedenleriyle ilgili ola-
rak ileri sürülen gerekçe, piyasa mekanizmasımn başarısızlığa uğraması 
idi. Fakat, piyasa mekanizmasını ikame eden devletin de başarısızlığa 
uğradığı durumlar mevcuttur. Bu hususlar, aym zamanda kamu har-
camalarının eleştirisi niteliğindedir. 

a. Sosyal  Seçim  Mekanizmasının  Başarısızlığa  Uğraması: 

Piyasa ve siyaset, tercihleri toplama konusunda alternatif  mekaniz-
malardır. Piyasa, bireyin pazar-yerindeki kararlarına bağlı bilgi akı-
mına dayanırken, siyaset oy kullanımının sağladığı bilgi ile işler. Piya-
sada oyların eşitsiz dağılmasına karşılık, siyasette kesin olarak oyların 
eşit dağıldığına inandır. Piyasa mekanizması, herhangi bir oy ve tercih-
ler dağılımı veri iken, kendi iç-yapımı toplama sistemi sayesinde tek 
sonuç verir. Bunun tam tersine, siyasette ise, sonuç hem oylama sistemi-
ne (örneğin ittifak,  çoğunluk, nispî temsil vs.) ve hem de alternatif 
seçeneklerin sıralanmasına (çift  veya tek zirveli tercihler vs.) karşı 
hassastır. 
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Arrow'un "imkânsızlık teoremi"nin ortaya koyduğu gerçek, birey-
lerin tercih sıralamalarından, belli minimum koşulları sağlayan tutarlı 
bir sosyal sıralamanın türetdmesinin mümkün olmadığıdır. Bu husus 
iki teorik sonucu da beraberinde getirir59: (i) Birincisi "sosyal kayıtsızlık 
eğrisi" varsayımını ortadan kaldırır, (ii) ikincisi, sosyal refah  fonksiyonu-
nun bireysel değer yargılarından türetilemeyeceği sonucunu getirir. 

Dolayısıyla alturistik bir kamu görevlisi, bireysel değer yargıları-
na dayanan bir sosyal refah  fonksiyonunu  maksimize etmek isterse, 
sosyal seçim tutarlı ve belirgin bir sonuç sağlamaz. 

Netice: Felsefi  planda, sosyal seçim mekanizmasında meydana ge-
len bu sorunlar, bireysel tercihlerin önceliğini vurgulayanlara, piyasa 
mekanizmasının alanının maksimize, devletin (kamu harcamalarının) 
alanının minimize eddmesi konusunda bir ilave görüş imkânı vermek-
tedir. 

b. Kamu  Sektörünün  Aşırı  Genişlemesi: 

Sosyal refah  fonksiyonu  ile ilgili sorunlar bir yana, kamu görevlisi-
nin bu fonksiyonu  maksimize etmek isteyeceği de kuşkuludur. Altu-
ristik kamu görevlisi yerine, oy peşindeki politikacı de bütçe maksimize 
edici bürokrat koymak, daha önceki teorik açıklamalarımıza daha 
uygundur. 

Ancak politik sistemin içinde iki çarpıklık kaynağı bulunmaktadır60: 
(1) Politikacı ve oy veren arasındaki (2) Politikacı-bürokrat arasındaki 
dişkiler. 

î lk çarpıklıkta, kamu harcamalarının fayda  ve maliyetleri doğru 
algılanmamış olup, bu konuda devamlı mali yanılgı mevcuttur. Maale-
sef,  mevcut tezlerin çoğu bu tür yanılgılar üzerine kurulu olup, kamu 
sektörünün ya çok "çok geniş" ya da "çok küçük" bulunduğuna hükmet-
mişlerdir. Örneğin kamu harcamalarının faydaları,  olduğundan yüksek 
tahmin edilmişlerdir. Zira bu konularda politik olarak harekete geçmiş 
grupları tatmin etmek istenmiştir. Veya tam aksine, bütçenin olması 
gerektiğinden küçük bulunduğuna hükmedilmiştir. Çünkü, kamu 
harcamalarının faydaları  geniş kitlelere yayılıp el konulamazken, vergi 
paylarım bireyler çok sert olarak hissederler. Dolayısıyla, bu husus, 
Galbraith'in dediği "kişisel bolluk, zenginlik-kamusal yoksulluk" 
durumudur. 

59 İbid.,  s. 110. 
60 ibid.,  s. 111. 
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Ancak bu iki yaklaşımı da kamu harcamalarının fayda  ve maliyet-
lerini ölçme sorunu dolayısıyla, verilerle test etmek imkânı yoktur. Her 
ne kadar günümüzde ilk yaklaşım, yani kamu sektörünün çok yayılmış 
olduğu görüşü hakimse de, bu taraf  tutmada değer yargıları rol oyna-
maktadır. 

İkinci çarpıklık kaynağı ise, politikacının devlet işlerini bizzat 
görmemesi fakat  bürokrasi tarafından  yürütülmesini benimsemesidir. 
Bürokrasi, devletin devamlı idare mekanizması anlamında kullanıl-
maktadır. Niskanen, bürokratik karar alma konusuna ekonomik meto-
dolojiyi uygulamış ve geniş bir kabul görmüştür. Politikacı ve bürokrat 
arasındaki ilişki en iyi şekilde, iki taraflı  monopol olarak tasvir edde-
bilir. Politikacı büroya (bakanlık veya idare) tek fon  arzedendir ve 
büro ise politikacının değerlendirdiği üretimin tek sağlayıcısıdır. Tamın 
icabı, büronun üretimi piyasa dışı olup bunun nedeni ya sosyal malların 
teknik özellikleri veya politikacının kararıdır. 

Ancak pazarın olmaması halinde politikacının bürokrasiyi yönlen-
dirme görevi çok zordur. Zira, örneğin kendisi mevcut savunma bütçe-
sinin hangi düzeyde ıdusal güvenlik sağladığını ve bütçe yönetiminin 
etkinliğini nasıl bilebilir? Politikacı, bürokratın aksine, maliyet fonk-
siyonunu bilmemekte ve dolayısıyla büro faaliyetlerinden  doğan çıktı 
(ürün) miktarını bütçeye konulan ödeneklere ve bunlarla satın alınan 
fizik  girddere bakarak hükmetmektedir. 

Niskanen'e göre, büro, bütçesini maksimize etmeye çalışır ve bun-
da da sınır bütçesi üretiminin maliyetim karşılamasıdır. Dolayısıyla 
bürokratın fayda  fonksiyonu  basit bütçe maksimize edici şekle dönüş-
mektedir. 

(Şekd: 5.8)'de Niskanen modeli açıklanmaktadır61. Büronun far-
kedden üretimi (Q), yatay eksende ölçülmekte ve marjinal fayda  (MF) 
de marjinal maliyet (MM) düşey eksende yer almaktadır. Eğer büro 
sosyal refahı  maksimize etmek isterse, ilave bir ürünün MF = MM 
olduğu üretim düzeyini (OQ0) seçmelidir. Bu Pareto-etkin üretim düzeyi 
(OQ0) marjinal fayda  ve marjinal maliyet eğrilerinin kesiştiği yerde te-
şekkül eder. Her ne kadar bürokrat bütçe maksimize edici ise de, poli-
tikacının fon  sağlama arzusu de sınırlıdır. E üçgeni, MM ve MF eğri-
leriyle tanımlanmakta, OQ0 birim üretimin yarattığı tüketici fazlasını 
vermektedir. Fakat politikacı, bu maliyet eğrderi konusunda yeterli 
bilgiye sahip bulunmadığından, toplam faydaya  eşit maliyet tutarında 

6 İbid.,  s. 1 1 . 
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3 1 
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(Şekil: 5.8) 
Niskanen'in Bütçenin Aşırı Büyümesi Modeli 

fon  arzetmeye razıdır. Neticede, büro üretimini 0Q1 düzeyine çıkar-
tabilir ve bu düzeyde F üçgeni bu ek üretimin faydalarını  aşan maliyet 
fazlası  olup, E üçgenine eşittir. Büro üretimini Pareto etkin üretim 
düzeyinin ötesine taşıyabilmek için marjinal öncesi birimler üzerindeki 
tüketici fazlasına  el koymaktadır. 

Niskanen'in sonuçlarını, bir büronun aşırı üretiminden pazar dışı 
kamu sektörünün tümüne yayarsak, bu gelişme, bütçenin çok büyük 
olduğu hipotezini destekler niteliktedir62. Aslında bu sonuç, varsayım-
larının beklenen gehşmesidir. Bürokratı alturistik (diğergâm) bir kimse 
olarak yani sosyal refah  fonksiyonunu  maksimize etmeye çalıştığını 
varsayacağımıza, tamamiyle bencil, yani bütçesini bir fon  sınırlaması 

6 İbid.,  s. 1 1 . 
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altında maksimize etmeye çalışan bir kişi olarak nitelendirmektedir. 
Bundan da öteye, dışsal sınırlamalar aşırı zayıf  olarak sunulmaktadır. 
Bunun nedeni olarak üretiminin ölçülmesinde ölçütün olmayışı gösteril-
mektedir. Bu durum piyasa disiplini tarafından  özel sektöre sağlananın 
tam aksidir. 

Dolayısıyla bütçedeki aşırı artış siyasi olmaktan çok, bürokratik 
çarpıtmadan doğmaktadır. Niskanen modelini kesin bir şekilde test 
etmek marjinal fayda  ve marjinal maliyetlerin tespit edilememesi 
nedeniyle zordur. Ancak modelin mantıklaması ve davranışçı var-
sayımlarına göz atarsak; kamu sektörü için son derece aleyhte bir 
görüş hakim olup, bürokratın salt alturizm ile hareketi mümkün değil-
dir ve kamu yararı süreci etkileyemez. 

Bundan da öteye, piyasa dışı kamu sektöründe dışsal sınırlamalar, 
ekonomik ve ideolojiktir. Örneğin piyasa, bireysel mülkiyet ve ekonomik 
eşitsizlik gibi unsurlarca karakteri çizilen bir toplumda pazar dışı kay-
nak tahsisi, özellikle yeniden bölüşüm niteliği de taşıyorsa, güçlü men-
faatlere  zarar verebilir. Keynesci sosyal demokrat devletin piyasa ta-
rafından  teslim alınmasında bu piyasa dışı kamu sektörünün ideolojik 
dışsal sınırlamaları rol oynadı. Herşeye rağmen Niskanen'in modeli özel-
likle zayıf  dışsal sınırlamaları olan bürokrasilerin nasd çalıştığını göster-
mekte ve aşırı kamu üretimini açıklamaktan çok bileşimin (kompozis-
yonun) çarpıtılması modeli olarak, daha başarılıdır63. 

Türkçe  Ek  Okuma  Parçaları: 

(1) Prof.  Dr. İzzettin önder, Türkiye'de  Kamu  Harcamalarının  Seyri,  İstanbul, Î.Ü.Î.F. 
yayım, 1974. 

(2) Prof.Dr.  Halil Nadaroğlu, Kamu  Maliyesi  Teorisi,  istanbul, Okan Yayınevi 1983, II. 
Bölüm, ss. 129-206. 

Sorular: 

1) Kamu Harcamalarında : 

a) Orta doğu bölgesinde barış ikliminin bozulmakta olduğunu varsayalım. Türkiye'de or-
tanca seçmenin aynı düzeyde ulusal güvenlik talep ettiğini kabul edersek, bu gelişme yani Or-
ta doğuda barıştan savaşa kayış, milli savunma malı arzını nasıl etkiler ? 

b) İlave bir tüketicinin, eğitim, adalet, kalem mallarından çekilen faydaya  etkisini nasıl 
hesaplayabiliriz ? 

c) İlave bir tüketicinin salt sosyal maldan tüketiminin marjinal sosyal maliyeti nedir? 
Niçin ? 

2) "Sıfır  fiyatla  tüm sosyal malların arzı Pareto etkin kaynak dağılımını bozar" sözü doğ-
ru mudur ? Neden ? 

63 İbid.,  s. 114. 



ALTINCI BÖLÜM 

MALIYET FAYDA ANALIZI 

I. KAMU HARCAMALARINDA MARJİNAL KARAR ALMA 
TEORİSİ: 

Maliyet Fayda Analizi (MFA); İktisat metinlerinde kamu harca-
malarında marjinal karar alma / seçimler teorisi olarak anılır1. Bir ba-
kıma devlet bütçesi ve dolayısıyla toplam harcama / vergi düzeylerinin 
değerlendirilmesi, ulusal amaçların ve önceliklerin saptanmasında ö-
nemli bir aşamadır. Örneğin, savunmaya, sağlığa, eğitime, iç güvenliğe 
v.s. toplam ne kadar ödenek ayrılacağı ve devletin vergi gelirlerinin 
hangi düzeylerde gerçekleştirileceği; sosyal seçim mekanizması ve se-
çdmiş temsilcder yani politikacılar aracılığı ile karara bağlamr: Yalnız 
bu toplam harcama ve vergi düzeylerinin bir başka deyişle bütçenin 
ideal olup olmadığı bu toplam ödenekleri oluşturan mal ve hizmetlere 
yapdan spesifik  (özel) harcamaların tek, tek haklı bir gerekçeye dayan-
masına bağlıdır. Eğer böyle bir haklı gerekçe söz konusu değdse; bu 
takdirde marjinal harcama programları gözden geçirderek düzeltilmeh 
ve vergi / transfer  programları, gelir ve servet dağılımlarını arzu edilen 
duruma getirebilmesi için ayarlanmalıdır. Bundan ötürü önce marji-
nal düzeydeki tüm harcama programları gözden geçirilmeli; eğer ye-
rinde görülüyorlarsa, sonra toplam olarak yani bütçe düzeyinde ele 
alınarak harcamalar karara bağlanmalıdır2. 

Böylece toplam ve marjinal düzeylerdeki harcama kararları bir-
birleriyle içten bağlıdırlar. Her ikisi de birbirlerinden bağımsız olarak 
ele alınamaz. Bu spesifik  program önerderinin değerlendirilmesi tüm 
harcama / transfer  / vergi paketini etkilediği için büyük bir önemi haiz-
dir. Eğer bu değerlendirmede kullanılan yöntemler (metotlar) yanlış 
ise veya yanlış olarak uygulanırsa vergi/ transfer  / harcama kararlarının 
etkinsizliklere ve eşitsizliklere yol açması kaçınılmazdır. 

1 P.O. Steiııer, op.cit,.  s.297. 

2 G.Fromm-P. Taubmaıı, op.  cit.,  s. 28. 
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Genel olarak şunu söyleyebiliriz; devletin veya daha dar anlamda 
hükümetin tüm eylemleri sosyal refahı  yükseltmeyi amaçlamıştır. Do-
layısıyla herhangi belli bir projenin değerlendirilebilmesi için bu ıefalı 
artışına katkısının hesaplanması yani saptanması gerekir. Aynı zaman-
da bu amaçlara daha iyi hizmet edebilecek başka araçların (projelerin) 
bulunup bulunmadığından da emin olunmalıdır.3 

Buraya kadar anlatılanları özetlersek bir kamu harcamasının ka-
rarlaştırdması süreci sonunda (bütçe) şu konuların karara bağlanması 
gerekir4, (i) Kamu harcamalarının toplrm düzeyi (ii) ana kamu harcama 
programlarının nispi hacimleri; savunma, sağlık, eğitim, bayındırlık vs. 
(iii) bu ana programları oluşturan proje kümelerinin seçilmesi (iv) bu 
kabul edilen projelere ilişkin almaşık uygulama planlarının seçimi. 

Burada (i) ve (ii) inci hususlar sosyal seçimin konusudur, (ni) ün-
cü husus olan proje seçimi konusunda kullanılan almaşık yöntemler-
den birisi de maliyet fayda  analizidir. Dikkat edilirse sosyal seçimin 
ajanları (öğeleri) olan seçmen / politikacı / çıkar gurubu üçlüsü olduğu 
halde, MFA de karar-ahcılar bürokrat-politikacı ikilisidir. Proje seçi-
mi veya proje değerlendirme, karar-alıcıya yardım etmek üzere baş-
vurulan bir araştırma / inceleme ve akıl yürütme süreci olup kaıar-alı-
cınm bilgili ve rasyonel bir seçim yapabilmesini amaçlar. Bu karar-ma-
kamımn, rasyonel bir seçim yapabdmesi için bir amacının bulunması 
gerekir. Bu amaç da sosyal refahın  maksimizasyonudur. Bununla bir-
likte eğer karar-ahcı bir ticari ölçüt kullanacak olursa, objektifi  yani 
amacı malî değerlendirme (financial  appraisal) olmalıdır. Bir kamu 
kuruluşunun malî objektifi  ise; net malî fazlamn  (net financial  suı-plus) 
maksimizasyonu veya sübvansiyon / ödenek ihtiyaçlarım minimize et-
mektir5. Doğal olarak bu işlemin yani net malî fazlanın  bir zaman bo-
yutu içerisinde maksimizasyonu amaçlanmalıdır. Pratiğe indirgendiğinde 
MFA mn amacı net malî fazlamn  maksimizasyonu olmakla birlikte, 
teorik planda daha geniş bir objektifi  vardır: Net sosyal faydayı  mak-
simize etmek. 

Dolayısıyla MFA'nı; yeni Refah  İktisadı'nın Kamu Maliyesi'ne 
yaptığı bir katkı veya sağladığı bir planlama tekniği ve belli ölçüde bir 
analitik araç olarak nitelendirmek söz konusudur. Çünkü Musgrave'in 

3 İbid.,  s.  29. 
4 P.O.Steiner, op.  cit.,  s. 300. 
5 Robert Sugden-AUan Williama, The  Principles  of  Praetical  Cost  Benefit  Analysis,  0x-

ford,  Oxford  U.P., 1978, s. 6. 
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de işaret ettiği gibi Ricardo-Mill-Edgcworth-Pigou yani klasiklerin 
geleneğine uyularak Kamu Maliyesi'nin konusu yalnızca "vergilendir-
me"olmuştur6. Kamu harcamaları ile vergilendirme arasındaki bağı 
kurmak ancak zamanımızda Samuelson'un sosyal mal teorisi de müm-
kün hale gelmiştir7.Sosyal mallarda kaynak dağılımında etkinlik ve 
bölüşüm adaleti konularında toplam olarak sosyal seçim ve marjinal 
olarak da maliyet fayda  analizi (MFA) süreçleri yardımıyla karar alı-
nabilir. Oysa bazı genç kuşak iktisatçıları MFA ne sosyal mal teorisi-
nin (eğer vergi-fiyatları  ile birlikte düşünülürse hatta Kamu Maliyesi'nin) 
bir almaşığı gözü de bakmaya başladılar. Yani bu yaklaşıma göre MFA 
sosyal malların sağlanmasında etkinlik ve bölüşüm adaletini gerçekleş-
tirebilen bir analitik çözümdür8. Musgrave buna itiraz ederek MFA ni 
Kamu Maliyesi'nin "kaynak tahsisi bölümünün" ancak marjinal karar 
alma süreci / mekanizması olduğunda ısrar etmektedir. Dolayısıyla ona 
göre bölüşüm sorunları ayrı bir bölümün yani bölüşüm bölümünün ko-
nuları olup, vergi / transfer  ikilisi de çözümlenmelidir.9 Musgrave'in bu 
yaklaşımı genel olarak doğru olmakla birlikte Rawlscı ahlâk sisteminin 
yani "en kötü durumdaki bireyin durumunun iyileştirdmesinin" gü-
nümüzde kabul görmesi MFA de bölüşüm kaygılarına giderek ağırlık 
kazandırmaktadır10. 

Aslında bir rasyonel davranış için karar-alma kuralı olan MFA; 
herhangi bir eylemin uygulanabilmesinde, faydalarının  maliyetini aş-
ması gereğini vurgular. İşte bu kuralın Kamu Ekonomisi içindeki ye-
rini ve işlevini kısaca böyle özetleyebiliriz. 

2. MALİYET FAYDA ANALİZİNİN TEORİK TEMELLERİ : 

A. Maliyet Fayda Analizinin Kökeni: 

Tarihi açıdan MFA nin kökeni XIX. yüzyıla kadar gider ve bu 
konudaki ilk katkı kamu yatırımlarının sosyal faydasını  ölçmeyi amaç-
lamış olan Fransız mühendis ve iktisatçısı J . Dupuit tarafından  yapıl-
mıştır. Daha sonraları Marshall tarafından  teorik sorunların bir çoğu 

6 R.Musgrave, "Cost Benefit  Analysis and Theory of  Public Finanee", Richard Layard 
(Ed). Cost  Benefit  Analysis,  London, Penguin, 1972.. 

7 P.Samuelson, op.  cit., 
8 R. Haveman-B. Weisbrod, "Defining  Benefits  of  Public Policy...s", op.  ctt.,  s. 171. 
9 R. Musgrave, "Cost-Benefit  Analysis...",  op.  cit.,  s. 114. 
10 A.Williams, "Income Distribution and Public Expenditure Decisions", Public  Expen-

diture,  M. V. Posner (Ed.), Cambridge, Cambridge U.P., 1977, s. 67. 
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çözülmüş olmakla birlikte, 1950 lere kadar MFA nin uygulamaya yan-
sımadığını gözlemekteyiz: A.B.D.'de su kaynakları ile ilgili araştırma-
lar aracılığı ile uygulamaya girdiği gibi, 1950 de yayınlanan "Yeşil Ki-
tap" da bu konuda öncü rolünü oynadı. Teorik açıdan asıl gelişme 1958 
sonrasmda ve günümüzde olmaktadir.il 

MFA özet bir anlatımla herhangi bir politikanın veya projenin sos-
yal fayda  ve sosyal maliyetlerini ortak bir para cinsinden sayısal olarak 
saptamaya ve bunları karşılaştırmaya çalışır. Dolayısıyla MFA ni uy-
gulayan bir kamu kuruluşunun objektif  fonksiyonu  yani maksimize 
etmeğe çalıştığı miktar topluma olan net faydasıdır;  özel sektör işlet-
mesinde ise net kişisel kârdır12. Böylece MFA su kaynaklarından 
yararlanmada kamu yatırımları için karar-alma sorunu gibi pratik bir 
gerekten doğduğu halde teorik temellerini Yeni Refah  iktisadı deni-
len gelişmelere borçludur13. 

MFA nin Yeni Refah  İktisadından borç aldığı teorik yapının temel 
taşları şunlardır14: 

(i) Bireyin kendi refahı  konusunda en iyi hakem yine kendisidir. 

(ii) Sosyal Refah  Fonksiyonu, bireylerin kendi refahlarının  artan 
bir fonksiyonu  olup başka bir şeye bağlı değildir. 

(iii) MFA bölüşüme ilişkin hususlar bir yana, etkinlik sorununu 
içeriı-ir. Potansiyel Pareto-iyileştirme, MFA nm rasyonelini oluşturur. 
Hicks-Kaldor tazmin ilkesi bu potansiyel-Pareto-iyileştirmenin uygu-
lanılabilirliğini sağladığından bu ölçütün temelidir. 

Bir başka deyişle MFA talep eğrisindeki "tazmin edici değişmelerin" 
(compensating variations) cebirsel toplamı yardımı ile ölçülebilen bir 
"potansiyel-Pareto-iyileştirmeyi"  amaçlar. 

Analizin analitik anlatımına geçmeden önce bazı zaaf  ya da sınır-
lılıklarına veya üstünlüklerine kısaca değinelim. 

MFA'nin zaafları  veya başarısız olduğu hususlar15: 

(1) MFA kamu yatırımları için bir karar alma tekniği olarak bi-
linmekle birlikte politik ve sosyal kaygılara açık bir yöntemdir. Orne-

11 D.W. Pearce, Cost-Benefit  Analysis,  London, MacMillan, 1978, s. 14. 
12 İbid.,  s. 9. 
13 R.Haveman-B. Weisbrod, op.  cit.,  s. 171. 
14 R. Sugden, "On the Political Economy of  Social Discount Rates", Ecorıomic  Policies 

and  Social  Goals,  London, Martin Robertson, 1974, ss. 38-59. 
15 E.J.Mishan, Elements  of  Cost  Benefit  Analysis,  London, George Ailen, 1974, ss. 18-20. 
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ğin analizi uygulayanlar veya hükümet istedikleri kamu projelerinin 
faydalarını  olduğundan daha fazla  abartabilir. 

(2) Bu ölçüt marjinal kamu harcamaları veya yatırımları için söz 
konusu olmakla birlikte eğer bu yatırım veya hizmet ülke ekonomisi 
içerisinde önemli bir yer tutuyorsa ekonominin tüm fiyat  ve üretim ya-
pısını etkileyeceğinden, ölçüt geçerliliğini yitirir. Çünkü analiz kısmî 
ve marjinal niteliktedir. Bu nedenle az gebşmiş ülkelere uygulanabilir-
liği gelişmiş ülkelere bakışla daha sınırlıdır. 

(3) Ayrıca özel bir nitelik olarak bu ölçüt: eğitim, sağhk gibi sosyal 
hizmet harcamaları alanlarından çok, kamu yatırımları için daha el-
verişlidir. 

MFA'nin "kişisel (ticari) kârlılık analizine" karşı üstünlükleri şun-
lardır16 : 

(a) MFA, kişisel maliyet ve faydanın  ötesinde; sosyal maliyet ve 
faydayı  hesaplamayı amaçlar. 

(b) Dışsal ekonomilerin, kişisel kârlılık analizlerine dahd edilebil-
mesi fiyat  mekanizmasının bunları içselleştirememesi yani paraya çe-
virememesi dolayısıyla mümkün değilken, MFA dışsal ekonomileri de 
kapsayacak kabibyettedir. 

(c) Ayrıca MFA kârlılık hesaplarında kullanılan faiz  ve iskonto had-
lerini, sosyal zaman tercihini içerebilecek biçimde düzenler. 

(d) MFA .kişisel kârlılık analizinin uygulanmasının söz konusu ol-
madığı sosyal mallarda da uygulanabilir. Ayrıca MFA, değerlendirme-
lerini faktör  maliyetleri üzerinden, yani dolayb vergiler ve sübvansi-
yonları dikkate almaksızın yapar. Oysa kişisel kârlıhk analizinde durum 
bunun tersidir. Fakat dolayb vergiler ve sübvansiyonlar, reel sosyal 
maliyet içermeyen transferler  nitebğindedirler. 

Aslında Pareto-optimumunu engelleyen ve sosyal / kişisel fayda  ve 
maliyetler arasında farklılaşmaya  yol açan; dışsal ekonomiler, sosyal 
mallar, azalan maliyet endüstrderi gibi faktörler  dolayısıyla ticari kâr-
lılık ve sosyal MFA farklı  sonuçlara verırlar. Bu gibi koşulların bulun-
madığı varsayılan bir tam rekabet ekonomisinde her iki analiz (ticari 
kârlılık ve MFA) ay-nı sonuçlara ulaşıp birbirleriyle çakışırlar.17 

16 I.M.D.Little-J.A.Mirlees, Project  Appraisal  and  Planning  for  Developing  Countries, 
London, Heineman, 1974, ss. 15-22. 

17 P.Bohm, op.  cit.,  s. 91-92. 



MALİYET  FAYDA  ANALİZİ 

MFA daha önce de belirttiğimiz gibi toplumun marjinal düzeyde 
neyi tercih ettiğinin kararlaştırdması yöntemidir. Bir başka deyişle 
seri halinde almaşıkların varlığı söz konusu olduğunda, MFA karar-
makamına hangi almaşığın sosyal bakımdan en çok tercih edilmesi 
gerektiğini belirler18. 

B. Maliyet Fayda Analizinin Analitik Anlatımı: 

Yukarıda MFA nin objektif  fonksiyonunun  (yani maksimize et-
meğe çalıştığı miktarın), net sosyal fayda  (NSF) olduğunu ifade  etmiş-
tik. Böylece bu sosyal kararalma kuralının objektif  fonksiyonu 

NSF  = AEÖ (fayda)  — TGM  (maliyet)  dir.'9 

NSF  = Net  Sosyal  Fayda 
AEÖ = Arzu  Edilen  Ödeme  (ıvillingness  to  pay) 
TGM  = Tazmin  Edilmesi  Gereken  Miktar 

Burada AEÖ sosyal faydayı  ve TGM sosyal maliyeti temsil etmektedir. 
"Net sosyal fayTda"  bir objektif  fonksiyon  olarak kazanç ve maliyetlerin 
ortak bir birim ile değerlendirdmesini gerektirir. Buradaki sosyal söz-
cüğü; elde edilecek her sonuç için toplumsal tercihin şiddetini yansıtan 
bir birimin varlığını talep eder. îktisatçdar bu tercihin şiddetini ölç-
mede tüketicderin mallar için ödeme arzusunu ölçüt olarak kullanırlar. 
Malların fiyatlarının  tamamen olmasa bile, bu arzu edilen ödemeyi yan-
sıttıkları varsayılır20. 

Fayda  = AEÖ &  Fiyat  = MM 
MM  = Marjinal  maliyet 

Doğal olarak "arzu edilen ödeme" (AEÖ) ölçütü talep eğrisi ile çağrışım 
yaparak, analizin kısmî, marjinal ve parasal nitelikte olduğunu ortaya 
koymaktadır. Yalnız sosyal malların hemen hemen hepsinin piyasası, 
talep eğrileri ve fiyatları  yoktur. Bu durumda sosyal mallar için gölge 
fiyatlara  baş vurulmaktadır. Gölge fiyatların  hesaplanmasına ya "ikin-
ci en iyi durumunu" doğuran sınırlamaların fiyat  yapışım bozması ve-
ya sosyal malların fiyatlarının  olmaması nedeniyle ihtiyaç duyulmak-
tadır. Bizim için önemli olan bu ikinci nedendir21. 

18 D.W. Pearce- A.K.  Dasgupta, Cost  Benefit  Analysis,  London, MacMillaıı, 1973, s. 19. 
19 D.W. Pearce, op.  cit.,  s. 11. 
20 İbid.,  s. 10. 
21 R.N. Mc Kean, "The Use of  Shadow Prices", Problems  in  Public  Expenditure  Analysis, 

S.B.Chase (Ed.), Washington, Brookings, 1968, ss. 33-77. 
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Gölge fiyatlar  şu üç yoldan hesaplanır : 

(1) Doğrusal planlama teknikleri ile 
(2) Benzer malların iç veya dış piyasalardaki fiyatlarını  esas alarak 
(3) Siyasal iktidarın tercihlerini göz önünde tutarak. 

a. Refah  İktisadı  ve  Maliyet  Fayda  Analizi: 

Sosyal faydayı  ölçmek üzere Refah  İktisadı'ndan borç alınan "ar-
zu edilen ödeme" ölçütü, MFA'nm refah  temelini oluşturur. Çünkü yıı 
karıda değindiğimiz : 

objektif  fonksiyonunun  da gösterdiği gibi net faydanın  maksimize edil-
mesi, kaynakların toplum bakımından en çok tercih edilen kullanımla-
ra y öneltildiğini kanıtlar. Daha teknik bir ifade  ile sosyal tercihin şid-
detini ölçmede "arzu edilen ödeme" ölçüt olarak kabul edildiğinde net 
sosyal faydanın  maksimizasyonu, sosyal faydanın  / sosyal refahın  mak-
simize edildiğini anlatır. Aşağıda (Şekil: 6.1) de "arzu edilen ödeme", ve 
"tüket ic i fazlası"  geometrik olarak açıklanmaktadır22. 

NSF  = AEÖ — TGM 

8 

K E Miktar 
( I , ) ( < 2 ) 

(Şekil: 6.1) 

22 D.W.Pearce, op.  cit.,  9. 19. 
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Herhangi bir malın "endüstri talep eğrisi" BN ve fiyatı  OJ iken bir 
yatırım projesinin gerçekleştirilmesi sonunda marjinal maliyetinin MCj 
den MC2 ye düşeceğini kabul edelim. Tam rekabet koşullarında bulunan 
bu endüstride denge D noktasında teşekkül edecek ve malın fiyatı  OJ 
(pi) den OH (p2) ye düşecektir. Bu durumda üreticilere "arzu edilen 
ödeme" OBCK iken OBDE olur. Oysa; 

OBDE = OHDE + HBD 
dir. 

Yani arzu edilen ödeme (OBDE) ile fiili  ödeme (OHDE) arasındaki 
fark;  tüketici fazlasına  HBD (net faydaya)  eşittir. Fiyat OJ (pj) iken 
fiili  ödeme OJCK ve toplam maliyet OLCK olup JCL kadar fazla  (kâr) 
elde eddmektedir. Fiyat OH (p2) iken fazla  (kâr) OHD olup JCL den 
büyük olduğu aşikârdır. Aradaki fark  AFDH olup üretici fazlasını  ve-
rir. 

AFDH  = ODH — JCL 

Çünkü ODH'den JCLnin simetriği olan OAF yi çıkartırsak geriye AFDH 
kalır. 

Oysa fiyatın  pj den p2 ye düşmesi ile tüketici fazlasmdaki  artış: 

JHDC  = BHD — BJC  dir.23 

Dikkat edilirse fiyatın  düşmesi de arzu edilen ödemedeki artış KCED 
nin KFED kadarı ek üretimin maliyetlerine gitmekte ve geriye CDF 
kadar net sosyal fayda  kalmaktadır. Buraya kadar anlatılanları özet-
lersek : 

(i) Analizin bu aşamasında toplam arzu edilen ödeme, toplam sos-
yal faydaya  eşittir : 

2 AEÖ = P.Q + TF 
— fiyat  x miktar  -f-  tüketici  fazlası 

2 AEÖ = 2 SF  dir. 

(ii) Arzu edden ödemedeki artıştan sağlanan net sosyal fayda  : 

A AEÖ = KEDC 

= pı • Aq + 1I  2 Ap . Aq 
A NSF  = CDF  = KEDC  — KEDF 

= 1/2 CF . GD 
23 İbid.,  ss. 18-19. 
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Bu AEÖ deki artışın doğurduğu sosyal fayda  artışını gösteren CDF iki-
ye ayrdır : 

(1) CGD "tüketici fazlası  artışı" 
(2) GFD "üretici fazlası  artışı". 

(in) Toplam tüketici fazlası  artışı (JHDC) olup maliyetten tasarruf 
edilen kısmın (JHGC) nin GCD ile toplanması ile bulunur : 

E A TF  — JHDC  = JHGC  + CGD 

= °?1  (Pl—P2).+  ljZ(Pl—P2)  (l2  — q j 

(iv) Toplam üretici fazlasmdaki  artış AFDH olup yine maliyetten 
tasarruf  edilen kısmın (HAFG) GDF de toplanması ile bulunur. 

S A ÜF  = AFDH  = HAFG  + GDF 

(v) Dolayısıyla toplam net sosyal fayda  artışı ise JAFDC dir: 

S A NSF  = JAFDC  = AFHD  + JHDC 

Tüketici ve üretici fazlalarındaki  artışların toplamı, toplam net sosyal 
fayda  artışım verir24 . 

b. Kamu  Yatırım  Projelerinin  Amaçlarının  Sınıflandırılması: 

S. Marglin kamu yatırım projelerinin amaçlarını daha doğrusu 
amaçladıkları faydaları  dörtlü bir sınıflandırma  içerisinde incelemek-
tedir.25 

(i) Toplam Tüket im Fayda s ı : Bu herhangi bir projenin, bi-
reylerin ödeme arzusu cinsinden değerlendirilen toplam tüketimde sağ-
ladığı artıştır. Örneğin bir kamu yatırımı ile OQ0 miktarında elektrik 
üretiminde artış sağlanacaksa (Şekil: 6.2 / a) projenin toplam tüketim 
faydası  bütün taralı alan olan OEDQ0 dır. Yani talep eğrisi altında ka-
lan alan olup tüketici fazlası  ve fiili  ödemeler toplamına eşittir : 

A C  = P0DE + P0EQ00 = DEQ0Ö 

Toplam  tüketim  faydası  = Tüketici  Fazlası  -f  Fiili  ödemeler 

(ii) Yeniden Dağ ı t ım (Bölüşüm) F a y d a s ı : Bu, projenin 
belli bir gurup yurttaşa veya belli bir bölgenin halkına sağladığı tüketim 

24 Pearce-Dasgupta, op.  cit.,  s. 49. 

25 S. Marglin, Public  Investment  Criteria:  Cost  Benefit  Analysis,  London, George Ailen 
and Unwin, 1967, s. 43. 
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miktarı 
(Şekil: 6.2/a) 

artışıdır26. Toplam tüketim faydasında  önemli olan reel tüketim ar-
tışıdır ve fiyat  talî değişkendir. Yeniden dağıtım (bölüşüm) faydasında 
ise proje gelirleri doğrudan doğruya faydayı  belirler. Kısacası projenin 
ürünlerini kullanan belli bir gurubun elde ettikleri kazanç; kendilerinin 
arzu ettikleri ödeme ile fiilen  ödedikleri miktar arasındaki farktır.  Varsa-
yahm ki, projeden yararlanacak belli bir gurup yurttaşa P 0 fiyatı  ye-
rine Pj fiyatı  uygulanacak olursa (Şekil: 6.2 / b) deki tarak alan bu guru-
bun yeniden dağıtım (bölüşüm) faydasını  gösterir. 

I\  DEG = ODEQ0 — OPxGQ0 

Yeniden  dağıtım  faydası  — Arzu  edilen  ödeme  — Fiilen  ödenen 

Bir başka deyişle burada yemden dağıtım faydası  ile kastedilen 
şey; bu proje dolayısıyla belli bir guruba yapılan potansiyel reel gelir 
transferi  olup, bu transfer;  fiyatın,  piyasa fiyatımn  altında tutulması 
ile gerçekleştirilmektedir. 

İbid.,  s.  . 
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(Şekil: 6.2/b) 

(iii) Er d e ml i i s t e k Fayda s ı (Merit Wants Benef i t ) :  Top-
lam tüketim faydası  ve yeniden dağıtım faydasında  ilke olarak tüketi-
cinin egemenliği geçerlidir. Erdemli isteklerde ise siyasal olarak tüketim 
kalıbının; bireyin piyasadaki tercihleri yerine ikame edildiği görülür. 
Bu fayda  bir kamu projesinin belli bir tüketim malına veya hizmetinin 
ürünlerine yaptığı nicel katkı olup bu katkı kamu politikasını sapta> an-
larca, malın ya da hizmetin değerinin, bunların piyasa fiyatının  dayan-
dığı bireysel arzu edden ödemenin üzerinde saptanmasından doğmak-
tadır. Bir başka deyişle kaınu makamları bu projenin ürünlerinin daha 
doğrusu üretiminin bazı pozitif  parasal dışsal ekonomder (pecuniary 
externality) yaratacağım saptadıklarından, birim ürünün sosyal fay-
dasını AEÖ de ölçeceklerine, arzu edilen ödemenin üzerine bir pirim 
koyarak hesaplamaktadırlar. Bu durumda27 : 

27 Pearce-Dasgupta, op.  cit.,  s. 120. 
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SF  = AEÖ + EİF 

Sosyal  fayda  — Arzu  edilen  ödeme  -)- Erdemli  istek  faydası 

(Şekil: 6.2/ c) 

Örneğin devletçe süt üretimi için girişilecek bir projede sütün sosyal 
faydası,  sütün piyasa fiyatının  üzerinde bazı pirimler saptanarak ölçü-
lebilir. Bu erdemli istek faydası  da rekabetin olduğu bir piyasada, piyasa 
fiyatının  marjinal tüketim faydasını  belirlemesi gibi, politika saptayı-
yıcısı tarafından  konulan piyasa pirimleriyle belirlenir. Diyelim ki sü-
tün piyasa fiyatı  25 TL sı olsun, politika saptayıcısı ise sütün sosyal 
faydasım  (piyasa fiyatı  + erdemli istek faydası)  olarak 30 TL sı hesap-
lamış olsun; bu takdirde saptanan prim ( = EİF) 5 TL sidir. Eğer pro-
je ile yılda 1 mdyon litre süt sağlanacaksa- : 

106 X 5 = 506 TL 

SI bu projenin EİF sidir. Daha genel bir ifade  ile: 
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Q x EtF  = S EİF 

biçiminde ifade  edilir. Bu noktadan hareketle (Şekil: 6.2 / c) erdemli is-
tek faydasına  ilişkin kendi yorumumuzu ifade  etmektedir. Eğer fiyat 
= AEÖ dersek KMEL bize toplam erdemli istek faydasını  gösterir. 

Şayet AEÖ nin tümünü kabul edecek olursak yani (ÖDEQ0) bu tak-
dirde toplam erdemli istek faydası  (DNLE) olur. Yalnız pratikte; 

fayda  — AEÖ ^ fiyat 

kabul edildiğinden, hesaplamanın yapılabilirliği açısından KMEL 
( = Q X EİF) nin tercihi kaçınılmazdır. 

(iv) Kendi Kendine Ye te r l i k F a y d a s ı : Bu faydadan  ne an-
laşıldığı kendi kendine yeterlikten ne anlaşıldığına bağlı olarak değişir. 
Eğer dış-ticaret dengesi kendi kendine yeterliğin bir ölçütü olarak alı-
nırsa bu fayda  şu üç öğenin cebrik toplamı biçiminde anlaşılır28: 

+ (1) Projenin mümkün kıldığı ihracatın değeri (X) 
+ (2) Projenin ikame ettiği ithalâtın değeri (S) 
— (3) Projenin gerektirdiği ithalâtın değeri (M) 

KYF = X + S — M 

Örneğin bir traktör fabrikasının  açılması için yeni yatırımlar söz 
konusu olduğunda, öncelikle traktör ithalâtı için harcanan döviz ta-
sarruf  edilir. Ayrıca ihracat söz konusu ise bundan da döviz sağlanır. 
Yalnız fabrikanın  makina ve teçhizatı için harcanacak döviz miktarının 
düşülmesi gerekir. 

Bu faydaların  belli amaçlara tekabül ettiği hususu açıkça anlaşıl-
maktadır. S. Marglin daha sonra A.K.Sen ve P. Dasgupta ile birlikte 
yazdıkları yeni kitapta, MFA nin amaçlarını şöyle sıralamaktadır29: 

(1) Toplam tüketim 
(2) Gelirin yeniden dağıtımı 
(3) Millî gelirin büyüme hızı 
(4) İstihdam düzeyi 
(5) Kendi-kendine yeterlik 
(6) Erdemli istekler. 

28 S.Marglin, op.  cit.,  s. 23. 
29 S. Marglin-A.K.Sen-P.Dasgupta,  Guidelines  for  Project  Evaluation,  Vienna, UNIDO, 

1972, ss. 27-35. 
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C. Tüketici Fazlası ve Faydanın ölçülmesi: 

Yukarıda sosyal faydayı  ölçmek üzere Refalı  İktisadı'nın bir öl-
çütü olan "arzu edilen ödemenin" (AEÖ) kullanıldığına dikkati çekmiş-
tik. AEÖ kavramının çağrışım yaptırdığı bir diğer kavram tüketici 
fazlasıdır.  Tüketici fazlası  kabaca bize net sosyal faydayı  verir. 

Varsayalım ki yeni bir hidro-elektrik santralının açılması dolayı-
sıyla elektriğin fiyatında  P den Px e düşme oldu (Şekil:6.3). Bu durumda 
tüketici fazlası  DPR den D P j R j e yükselir. Tüketici fazlasındaki  artış, 
iki bölüme avrılabdir30: 

(1) Maliyetten tasarruf  edilen bölüm: PP t SR dikdörtgeni (PPj.) 
in orijinal OQ miktarı ile çarpılması ile elde edilir. 

(2) RSRj arzu edden ödemedeki artışın doğurduğu net fayda  ar-
tışına tekabül eden tüketici fazlası  artışıdır. OQj miktarında ek elek-
triğin Pj fiyatında  yeni tüketiciler tarafından  tüketilmesini ifade  eder. 

û 

(Şekil: 6.3) 

Miktor 

30 E.J.Mishan, Elements of  Cost Benefit  Analysis, op.  cit.,  ss. 25-31. 
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Bir başka deyişle PPj RjR alanı elektrik tüketicilerinin fiyatın 
OP den OPj e düşmesi için önerebdecekleri maksimum parasal geliri 
ifade  etmektedir. Maliyetten tasarruf  edden bölüm; PPj SR tüketici 
fazlası  artışının ancak bir bölümüdür. Buna rağmen, MFA kısmî bir 
analiz olup yani fiyatın  P den Pj düşmesi durumunda diğer mallardan 
da satın alınacağını dikkate almadığından, milliyetten tasarruf  edilen 
bölüm minimum fayda  tahmini olarak kabul edilir. Bir başka deyişle 
PPjSR herhangi bir projenin doğuracağı "minimum fayda"  miktarını 
verir31 . 

PPlRlR  = P P J S I ? + RRTS 

Maksimum  favda  = Minimum  fayda  -f-  Tüketici  fazlasındaki  net  artış 

Tüketici fazlasını  bir entegral işlemi ile genel bir tanıma kavuşturmak 
istersek: 

TF  = J / (P)dq  - pq 
o 

olur. 
q  = miktar 
P = fiyat 

Tüketici fazlasının  uygulamaya yansıtılmasına ilişkin bir örnekle 
konuyu derinleştirelim. Varsayahm ki, elektrik için kırsal alanda 
ortalama maliyet eğrisi AC ile (Şekd: 6.4) gösterilsin. Talep eğrisi ise D 
ile temsil edilsin. Durum böyle iken, bütün mümkün fiyatlarda;  elek-
triğin fiyatı,  ortalama maliyetinden düşük olacaktır. Eğer mali ölçüt 
(ticari kârlılık) uygulanacak olursa; yani ticari kârlılık esas alınırsa bu 
kırsal bölgelerin elektrifikasyonunun  savunulması mümkün değildir. 
Oysa elektrik sağlamanın maliyet ve faydasım  OP fiyatından  düşüne-
cek olursak: PSU tüketici fazlasını  verir ve PUTR ise malî zarardır. 
Bu durumda : 

PSU > PRTU ise, tüketiciler malî zarardan daha fazlasını  eğer 
ödemeler aralarında uygun olarak bölünecek olursa, ödemeye razıdır-
lar demektir. Yalnız bu arzu edden ödemelerin fiili  uygun ödemelere 
dönüştürülebilmesi, tüketicilere bırakılırsa tercihlerini açıklamayıp 
saklayabilecekleri için güçlüklerle karşılaşılır veya olanaksızdır. Ancak 
maliyet fayda  analizi ölçüt almacaksa PSU > PRTU olduğundan, OP 
fiyatından  elektrik sağlanması tercih edilebilir.32 

31 İbid.,  s. 29. 
32 R.Sugden-A.Williams, op.  cit.,  s. 118. 
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Q 

(Şekil: 6.4) 

Sosyal refah  artışlarının "fazla"  ( = tüketici + üretici) kavramla-
rıyla ölçülmesinin temelinde yatan, bir sosyal refah  fonksiyonunun 
varlığının kabulüdür. Bu sosyal refah  fonksiyonunun  kabulü ise tar-
tışmalı bir konudur. • 

Harberger bu tartışmalara son vermek ve tüketici fazlasını,  sosyal 
refah  fonksiyonunun  bir değişkeni olarak kullanarak sosyal refah  artış 
larmı ölçebilmek için şu üç önemli postulayı önermektedir. Bunlar33 : 

(i) Herhangi bir birim malın, rekabetçi talep fiyatı  o birimin talep 
eden açısından değerini ölçer. 

(ii) Herhangi bir birim malın rekabetçi arz fiyatı,  o malın arz eden 
açısından değerini ölçer. 

(iii) Herhangi bir faabyetin  (proje, program veya pobtika) bu gu-
rubun (örneğin bir ulusun) üyelerine sağladığı fayda  ve mabyetler nor-

33 A.C.Harberger, "Three Basic Postulates for  Applied Welfare  Economics", J.E.L. 
Volume IX, Number 3, September 1971, ss. 585-797. 



192 MALİYET  FAYDA  ANALİZİ 

mal olarak hangi birey ve bireylere sağlandığı araştırılmaksızın, toplan-
malıdır. 

Bunlardan üçüncüsü tüketici fazlası  ile ilgilidir ve Harberger re-
kabet maliyetinin üzerinde kalan tüketici ve üretici fazlalarının  maksi-
mize edilmesine dayanan ve gelir dağılımına karşı tarafsız  bir sosyal 
refah  fonksiyonunun  kabulünü istemektedir. Şöyle k i 3 4 : 

Maksimum  W  = TR  + S — (TC  — R) 

TC  = toplam  maliyet 
W  = net  iktisadi  refah 
S = tüketici  fazlası 
R = marjinal-üstü  rant 

Harberger bu yukarıdaki sosyal refah  fonksiyonunu;  fazla  kavra-
mını genel denge içerisinde ele alacak biçimde geliştirmiştir35: 

dW  = / s Di (z)  dz 
o j  8z 

Burada Dj, i faaliyetinde  marjinal sosyal faydanın,  marjinal maliyetin 
üzerinde kalan kısmı, Xı aynı faaliyette  söz konusu olan birim sayısını, 
z ise politika değişkenini temsil eder. Harberger refahın  değişmesini 
bu değişkenler yardımı de saptamaya çalışmaktadır. 

Yalnız dikkat edilmesi gereken husus; "tüketici fazlası"  kavramı 
"ticari kârldık" ile "sosyal kârldık" arasında farklılaşmayı  doğuran dört 
faktörden  ancak birisidir. Diğerleri de MFA de dikkate alınmalıdır. 
Bu dört faktör:36 

(1) Tüketici fazlası 
(2) Yeniden dağıtıma ilişkin öncelikler 
(3) Dışsal ekonomiler 
(4) Kişisel ve sosyal zaman tercihlerinin farklılaşması. 

Bu dört faktörü  de MFA ne katabilmek için yaklaşık nicel değer-
lerini saptamak mümkündür. Bunun için yukarıdaki sıraya uygun ola-
rak (1) arzu edden ödeme ölçütü (2) yeniden dağıtım katsayıları (3) 
gölge fiyatlar  (4) sosyal iskonto haddi kıldandır. 

34 A.T.Peacock-C.K.RowIey,  op.cit.,  s. 59. 
35 A.C.Harberger, op.  cit.,  ss. 785-797 
36 Marglm-Sen-Dasgupta, op.  cit.,  ss. 23-24. 
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Buraya kadar tüketici fazlasının  analitik anlatımında hep tüketi-
ci fazlasındaki  değişmeleri, fiyatlardaki  değişmelerle açıklamaya ça-
lıştık. Şimdi "tüketici fazlasını"  etkileyen, fiyat  dışındaki faktörleri 
incelemeye geçelim. Bunlar37 : 

(i) Nüfusun  hacmi 
(ii) Adam başına gelir 
(iii) Zevklerdeki değişmeler 

Bunlar talep eğrilerinin yer değiştirmesine neden olan faktörler 
olup, yatırım projelerinin müstakbel ürünlerine olan talebi değerlen-
dirmede dikkate alınmalıdırlar. Örneğin Türkiye'de gelir dağılımın-
daki değişmeyi saptamak güç olmakla birlikte; adam başına gelir tük-
seldiği ve nüfus  çoğaldığı için; üstün bir mal olması bakımından zevk-
ler lehine değişme gösterdiğinden, yüksek öğrenim talebinde tüketici 
fazlasının  zaman içerisinde arttığını söyleyebiliriz. Yani iktisadi büyü-
me süreci içerisinde, bazı mallara olan talep artmakta ve daha büyük 
tüketici fazlaları  oluşmaktadır. Fakat asıl önemli olan artan tüketici 
fazlalarının  daha büyük net sosyal faydaları  temsil etmeleridir. Bu gün 
için sosyal kârlılık bakımından pek yararlı görünmeyen yatırımlar yarın-
ki talep kaymaları göz önünde tutulunca kârlı gözükmektedir38. Özel-
likle yüksek öğretim, sağlık gibi üstün mal nitelikli yatırımlarda bu hu-
sus dikkate alınmalıdır. İşaret etmek gereksizdir ki, aşağılık mallarda 
tüketici fazlası  iktisadi büyümeye paralel olarak daralmakta ve bu mal-
lar giderek daha düşük bir net sosyal faydayı  içermektedir. 

Tüketici fazlasını  etkileyen bir başka faktör  de, diğer şeyler sabit-
ken, diğer malların fiyatlarının  düşmesidir. Çünkü bir mala olan talep, 
kendi fiyatına  (Px) , diğer malların fiyatlarma  (Py , P z ) ve toplam 
reel gelire (M) bağlıdır39. 

X  =f  (Px,  P y , P z , M) 

Eğer (M) nin sabit kaldığı varsayılırsa P y ve P z nin yalnızca "ikame et-
kisi" meydana getiren değişkenler olduğu açıktır. (M) nin de değiştiği 
varsayılırsa; P y ve P z hem "gelir" hem de "ikame" etkisi doğurur. 

Burada yüksek öğretim ve sağlık karma malları için bir parantez 
açmak gerekir: Bu malları ikame edebilecek mallar yok denebilecek 
kadar azdır. Fakat üstün mallar olmaları nedeniyle toplam, reel gelire 

37 E.J.Mishan, Cost-Benefit  Analysis,  London, George Ailen and Unwin, 1975, s. 46. 
38 E.J.Mishan, Elcments of  Cost Benefit  Analysis, op  cit.,  s. 37. 
39 İbid.,  s. 29. 
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karşı duyarlı oldukları muhakkaktır. Yani yüksek öğretim ve sağlık 
karma mallarının talebinin çapraz elastikiyeti düşük fakat  gelir elas-
tikiyeti yüksektir. 

D. Tüketici Fazlası Kavramının Eleştirisi: 

Faydaların arzu edilen ödeme cinsinden tanımlanmasından ötürü, 
MFA "fazlaların"  yüzeyindeki (alanındaki) artışı, refah  artışları göster-
gesi olarak kullanmaktadır. Bu nedenle tüketici fazlalarına  yöneltden 
eleştiriler, aynı zamanda MFA nin temellerine de yönelmiştir. Aynı 
husus Hicks-Kaldor tazmin testinin eleştirderi için de geçerlidir. 

Bu eleştiriler üç noktada toplanabilirler40: 

(i) Birinci olarak tüketici fazlasının  artışının hesabında yukarıda 
kullanılan formül; 

ATF  =1/2 (Pl  — p2) (q2  - q j 

ancak doğrusal bir talep eğrisi için söz konusudur. Oysa gerçekte iki 
fiyat  düzeyi arasındaki talep eğrisinin alacağı biçim hakkında bir ke-
sinlik yoktur. Doğrusal olarak kabul edilmesi ancak yatırım projele-
rinin doğuracağı fiyat  değişmelerinin çok küçük olması durumunda 
mümkündür. Aksi halde doğrusalbk kabulü, yatırım projelerinin sos-
yal kârldığını hesaplamada sapma yaratır. 

(ü) İkinci olarak (Şekil: 6.4) de gösterilen ve Marshall'ın tüketici 
fazlasını  saptamada kullandığı üçgen ölçütünün geçerliliği, ancak ge-
lirin marjinal faydasının  sabit kaldığı varsayımının kabulü de mümkün-
dür. Bu durumda, fiyat  değişikliği o kadar küçük olur ki, gebrin mar-
jinal faydası  sabit kalır diyerek savuşturmak mümkündür. Eğer geli-
rin marjinal faydasında  anlamlı bir değişme olmuşsa, o zaman Hicks'in41 

tüketici fazlasını  ölçmede kullandığı dört yaklaşımdan birine baş vur-
mak zorundayız. Asbnda Mishan'ın42 MFA'ni "tazmin edici değişmele-
rin" (compensating variations: CV) cebrik toplamı olarak tanımlama-
sının nedeni budur. İşte burada teori ile uygulama arasındaki kop-
mayı oluşturan bir neden ortaya çıkmaktadır. Gebrin marjinal faydası-
nın sabitliğinin tartışmalı olması nedeniyle, uygulamada tüketici faz-
lasının ölçülmesi hususu bazı maliyet fayda  analizlerinde ihmal edil-
mektedir. Yani teori ve pratik tüketici fazlası  konusunda birbirinden 
ayrılmaktadır. 

40 D.W.Pearce, op.  cit.,  s. 21. 
41 J.R.Hicks, Revisiorı  of  Demand  Theory,  London, Oxford  U.P., 1956, ch. XVIII. 
42 E.J.Mishan, Elements.., op.  cit.,  ss. 18-24. 
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(iii) Üçüncü bir husus Little'm43 iddiasına göre tüketici fazlası  kav-
ramı "yararsız bir teorik oyuncak"tan başka bir şey değildir. Çünkü 
talep eğrisi kısmîdir ve yatırım projesinin diğer malların fiyatlarına 
etkisini, dikkate almamaktadır. Oysa inceleme konusu yatırım proje-
sinin hesaba katmadığı alanlarda bu yatırım dolayısıyla "fazlalar"da 
değişme olabdir. 

(iv) Dördüncü ve son bir eleştiri ise Hicks-Kaldor tazmin ilkesini 
içermektedir. Bilindiği gibi statükonun değişmesinden kazançlı çıka-
cakların elde edecekleri yarar, zarar edeceklerin kayıplarını aşıyorsa 
(F > M) ise bu bu zarar fiilen  ödenebilecekse, bir "potansiyel Pareto 
iyileşmesi" söz konusudur.44 Bu tazmin ilkesinin en olumsuz vanı, za-
rarların fiilen  ödenmesini mümkün kılacak bir mekanizmanın bulun-
mamasıdır. Örneğin yeni bir hastahanenin hizmete açılması dolayısıy-
la yapılan yatırımda; tedavi görenlerin bu yatırımı finanse  eden vergi 
mükelleflerinin  zararlarım ödemeleri ne söz konusudur ne de tedavi 
görenler isteseler bile böyle bir ödeme mekanizması mevcuttur. Kaldı 
ki Scitovsky'e göre45 teorik olarak, bu tazminatların ödenmesi mümkün 
olsa bile, değişiklikten zarar görenlerin kazançlı çıkanlara rüşvet ver-
meleriyle tekrar eski duruma dönüş söz konusudur. Dolayısıyla "potan-
siyel Pareto iydeşmesi" kavramının işlerliliği ve uygulanabilirliği bir 
hayli kuşkuludur. 

3. YATIRIM ÖLÇÜTÜ : 

A.Yatırım Üzerine Genel Düşünceler: 

Arrow yatırımı, "almaşık  verimli  kullanımları  olan  mevcut  kaynak-
ların  belli  bir  faaliyete  tahsisi  ve  bu faaliyetin  faydalarının  gelecekte 
zaman  içerisinde  elde.  edilmesidir.  Bu faydalar  mal  ve  hizmet  üretimi 
biçiminde  oluşurlar"  şeklinde tanımlar46. 

Buna göre yatırımın maliyeti; tahsis edilen kaynakların başka bir 
faaliyette  kullanımı halinde sağlayabileceği faydadır.  Yatırımların de-
ğerlendirilmesinde ana sorun, konunun zaman boyutu içermesidir. 

43 I.M.D. Little, op.  cit.,  s. 22. 
44 E.J.Mishan, op.  cit.,  s. 153. 
45 T.Scitovsky, "A Note on Welfare  Proportions in Economics", R.E.S.,  No. 2 (1941). 

ss. 77-88. 
46 K.J.Arrow,  "Criteria for  Social Investment9", J. Bowman et. al (Edr.), Readings  in 

the  Economics  of  Education,  Paris, Unesco, 1968, ss. 869-879. 
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Bıı husus Marslıall-Fisher-Keynes47 gibi yatırımların değerlendirilme-
sinde katkısı bulunan büyük iktisatçıların da çabalarıyla belli ölçüde 
çözülebilmiş çetin bir sorundur. Çünkü yatırımların faydaları  gelecek-
te ve birbirlerinden kopuk olarak farklı  zamanlarda oluştuğu gibi, ya-
tırımın maliyeti de başka bir dönemde gerçekleşir. 

Bu farklı  zamanlarda oluşan faydaları  toplayıp bugüne indirgeye-
bilmemiz için; farklı  zamanların faydaları  arasında bir değişim haddi 
saptamamız gerekir. Yani bu değişik dönemlerin faydalarına;  farklı 
ağırlıklar verilmelidir. Maliyetler için de aynı şey söz konusudur. 

Burada akla gelen ilk ihtimal bütün faydaların  dönem gözetmek-
sizin, basit toplamını elde etmek veya bir başka deyişle şimdi ve ileri-
de meydana gelecek bütün faydaları  eşit olarak ağırlıklandırmaktır. 
Arrow'un işaret ettiği gibi bu yol iki nedenden ötürü sakıncalı bir yön-
temdir48 : 

(i) Birinci neden zaman tercihidir. Bilindiği gibi şimdi ve gelecek-
teki faydaların  eşit olması durumunda şimdiki faydalar  gelecekteki 
faydalara  tercih edilirler. Özellikle aradaki zaman boyutu uzadıkça bu 
tercih şiddetlenir. 

(ii) İkinci neden "fırsat  maliyeti"dir. Bu husus zaman tercihi gibi 
değer yargısından uzak kalarak, "teknik etkinliğin" (technical efficiency) 
değerlendirilmesidir. Bu ikinci neden belli miktar yatırımın, başka kul-
lanımları ile karşılaştırıldığında, farklı  miktarda faydalar  oluşturaca-
ğının bilinmesinden doğmaktadır. Bunun için, mevcut kaynakların 
almaşık yatırımlara tahsisi halinde gelecekte doğuracağı faydaların  ha-
lihazır değerlerinin karşdaştırılması gerekmektedir. 

Bu iki nedenin doğurduğu gereklerin "karar alma kuralları" başlığı 
altında nasıl formüle  edileceğini göreceğiz. Son olarak sosyal yatırım-
ların ürettikleri mal türüne göre smıflandırıldıklarmı  yani salt sosyal, 
karma, erdemli mal yatırımları olarak anıldıklarını hatırlatalım. 

B. Karar Alma Kuralları: 

Bu konu kamu yatırım ölçütlerinin temelini oluşturur. Bilindiği 
gibi, sosyal ve kişisel kârlılık iki ana neden ile birbirlerinden ayrılırlar: 
Birincisi yatırımların faydalarının  saptanması; ikincisi ise zaman ter-
cihi ile ilgili seçimdir. Yatırımların sosyal faydasımn  saptanmasında 

47 J.M. Keynes, The  General  Theory,  London, MacMillan, 1949, ss. 135-146. 
48 K.J.Arrow,  op.  cil.,  ss. 869-880. 
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kişisel kârlılıkta dikkate alınmayan şu üç öğe (tüketici fazlası  + yeni-
den bölüşüm öncelikleri -f-  dışsal ekonomiler) hesaba katdır. Ayrıca 
sosyal ve kişisel iskonto hadleri (zaman tercihleri) birbirlerinden fark-
lıdır. Bu iki ana sapmayı nedenleri ile ilk ortaya koyan Pigou olmuştur. 
Dolayısıyla ticari kârlılık ölçütünden farklı  bir kamu yatırım ölçütüne 
ve buna ilişkin karar alma kurallarına ihtiyaç vardır. 

Şimdi, bu çeşitli karar-alma kurallarını gözden geçirmeden önce 
karar makamının kamu-yatırımları dolayısıyla karşılaştığı seçim tür-
lerine49 kısaca değinelim. 

a. Karar-Makamının  Karşılaştığı  Seçim  Türleri: 

(i) Kabu l - red : Karar-makamı birbirlerinden bağımsız projelerle 
karşılaştığında; uygulamaya konulacak proje sayısı üzerinde herhangi 
bir sınırlama yoksa; hangilerinin uygulamaya değer olduğunu kararlaş-
tırır. Karar alma kuralı, karar-makammın projeyi değerlendirerek kabul 
veya red etmesini sağlar. 

(ii) S ı r a l a m a : Eğer bazı girdilerde örneğin sermaye arzı bakımın-
dan bir yetersizlik söz konusu ise, tüm "kabul edilebilir" projelerin uy-
gulanabilmesine olanak yoktur. Bu durumda projeler amaç fonksiyonu 
temel alınarak sıralanmalıdır. Kabıü-red esasına dayalı karar alma ku-
ralı bütün bu durumları kapsayacak biçimde genelleştirilemez. 

(in) A lmaş ık Pro je l e r Aras ında Seçim Y a p m a k : Sık sık 
birbirlerinden bağımsız olmayan projeler ile karşılaşılır. Bu karşılıklı 
etkileşmenin varlığına örnek olarak; bir projenin uygulanabilmesi için 
bir başka projeden vaz geçilmesidir. Daha doğrusu aym amacı gerçek-
leştirmek için iki ayrı yol vardır. Bu durumda projeler "karşılıklı al-
maşıktır" ve karar alma kuralı karar-makamına seçenekler arasından 
seçim yapabilmesini sağlamalıdır. 

b. Karar-alma  Kuralları  : 

İnceleyeceğimiz karar alma kurallarını üç bölümde toplamak müm-
kündür50 : 

(1) Kaba yatırım ölçütleri 
(2) Halihazır değer (present value) 
(3) İçsel getiri haddi (internal rate of  return) 

49 Pearce-Dasgupta, op.  cit.,  s. 160. 
50 E.J.Mishan, Cost-Benefit  Analysis, op.  cit.,  ss. 170-188. 
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Sırasıyla ele alarak karar alma kuralları türlerini inceleyelim. 

(i) Kaba Y a t ı r ı m Ölçüt ler i : 

Bunları da aralarında iki guruba ayırabibriz. 

(1) Kaba Göstergeler : 

Birincisi basit toplam faydanın  maliyeti aşmasıdır. 

S Bx  > S Ct  yani  (B>C)  dir. 
1=0 B = fayda 

C  = maliyet 
İkincisi basit toplanı faydanın  maliyete oranının l'den büyük 

olmasıdır. 

(  S Bt  I t C,J  > 1 yani  (B  !C)  > 1 
t-o  t-o 

olmasıdır. 

(2) Kaba Ölçütler : 

Bunlar "kesin dönem", "geriye ödeme dönemi", "yıllık getiri" "yıllık 
net ortalama getiri" ve "son değer" ölçütleridir. 

(2.1) Kesin Dönem (Cut-off  Period) Ölçütü : 

Bu belki bibnen en kaba fakat  çok sık kullanılan bir yatırım öl-
çütüdür. Bu ölçütün yaygın kullanımının nedeni gelecekte "risk", "be-
lirsizlik" veya "yendiklerin" ortaya çıkabileceği endişesi ile 3-5-10 yıllık 
kesin bir dönem saptayıp bu dönem içerisinde getirişi en yüksek olan 
projeyi seçmektir. Bu yolun zaafı,  kuruluş dönemi uzun ve ilk yılları 
pek kârb olmayan projelerin aleyhine pek geçerb olmayan bir sapma 
yaratmasıdır.51 

Örneğin biri termik, diğeri hidrolik iki elektrik santralı projesi ara-
sında bir seçim yapılması istensin. "Kesin dönem" t = 10 yıl olarak sap-
tansın ve b'ler yıllık üretimin parasal değerini göstersin, Ct halihazır 
maliyeti temsil etmektedir. 

(Ct=o)ter  — (^t-o)hid 

10 10 
2 b, - Bter  > S bt  = Bhld 

r=o t-o, 

51 İbid.,  s. 171, 
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ise termik santral hidroliğe tercih edilir. Yalmz t = 20 yd olsaydı ter-
si de olabilirdi. 

(2.2) Geri Ödeme Dönemi (Pay-off  Period) Ölçütü: 

Bu ölçütün mantığı, karar almada gelişi güzel bir kısa dönem sap-
tanacağına, projeleri geri ödeme dönemleri açısından sıralamayı ve geri 
ödeme dönemi en kısa olanını seçmeyi amaçlar. 

Geri ödeme haddi (pay-off  period rate of  return) diye amlan bu 
yaklaşım, aynı yöntemin bir başka türüdür52. 

Yine termik ve hidrolik santral projeleri arasında bir seçim yapıl-
mak istensin : 

(C  t-o)ter  (^t-o)hid 

S K  = (CJTER  , S K  = (CT)HII 

t-o  t-o 

(t  = IVter  < (t  = 15j f t i d  ise 

geri ödeme dönemi daha kısa olduğundan termik santral seçdir. 

(2.3) Yıllık Ortalama Getiri: 

Bu ölçüt bir yatırımın yarattığı bütün faydaları  göz önüne almada 
kullanılan en basit yaklaşımdır. Yıllık ortalama getiri haddinin hesabın-
da bütün getiri rakamları oldukları gibi alındığından bu yaklaşım he-
saplamaya giren bütün rakamların belirsizlik açısından düzeltilmiş ol-
duğunu zımnen kabul eder. 

Bu yöntemde asıl değişkenler yatırım projesinin üretken ömrü ve 
ürettiği gayri safi  faydanın,  parasal değeridir. Bu ölçütte maliyetler 
hesaplamaya girmez. Bu nedenle ancak başlangıç maliyetleri aynı iki 
proje arasındaki seçim için anlamlı sonuç verir. Yine örneğimize döner-
sek: 

2 b, = (Bt)hti  >26,= (Bt)ter 
t-0  t-o 

(C  ) M İ  = (C  )TER 

t-0  t-0 

ise; 

52 E.J.Mishan, Elements. .., op.  cit.,  s. 113. 
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t=50 t-30 

olursa; 

hidrolik santral tercih edilir. Zaten aranan hangisinin yıllık ortalama 
gelirinin daha yüksek olduğudur. 

(2.4) Yıllık Net Ortalama Getiri: 

Yukarıdaki sonuç, yalnızca pozitif  faydaların  toplamından türe-
tildiğinden "gayri safi  ortalama gelir" diye tanımlanabilir. Gerçekten 
ortalama net geliri elde edebilmek için maliyetlerin çıkartılması gerekir. 
Burada değişkenler; projenin üreteceği fayda  toplamı, projelerin üret-
ken ömrü ve maliyetleridir; 

( 5 0 50 j t 30 30 
2 6 , - 2 cA  ] 2 bt  - 2 c, 

\ f-O  t"0  / <• \ t=o t-0 

[  < = 5 0 )hid\  i~="3ö 

ise termik santral tercih edilir. Zaten araştırılan, yıllık ortalama net 
gelirin hangisinde yüksek olduğudur. 

(2.5) Son Değer: 

Son değer proje faydalarının  ve maliyetlerinin bileşik faizle  proje-
nin son dönemine (yatırımın ömrünün sonuna) taşınması ile elde edilir53. 
Burada son dönemden kastedilen projenin ekonomik ömrünün sonudur. 
Bu kurala göre : 

SD = SD (B)  — SD (K) 
SD(B)  — Son değer  kümülatif  faydası 
SD(K)  — Son değer  kümülatif  sermaye 

maliyeti 
SD = Son değer. 

Bu formülün  nasıl elde edildiğini biraz açmak istersek : 

SD = £ Bt  (1  + rj<  — 2 K  (1  + r)t 
r-o t -o 

elde edilir. Son değer yaklaşımı aslında daha sonra ele alacağımız "hali 
hazır değer kuralının" mantıklama olarak benzeridir. 

53 Pearce-Dasgupta, op. cit.,  8. 169. 



MALİYET  FAYDA  ANALİZİ 

Bu yaklaşımı öneren Mishan; bu yaklaşıma ilişkin olarak yaptığı 
bazı düzeltmeler ile son değer kuralını (SD) çok daha fazla  dikkate değer 
kılmıştır. Bu düzeltmeler sırasıyla54: 

(1) Tüm tüketim faydalarının  sosyal zaman tercihi haddi (SZTH =) 
r üzerinden bileşik faizle  değerini hesaplayınız. 

(2) Yatırılabilir fazlaların  ve maliyetlerin; fırsat  maliyeti p üzerin-
den bdeşik faizle  değerini hesaplayınız. 

(3) Bütün yatırımlar için ortak bir son dönem T saptayınız. 

' (4) Projelerin maliyet harcamalarını eşitleyiniz, böylece her proje-
nin halihazır maliyeti aynı olsun. 

Görüldüğü gibi Mishan bu düzeltmeler ile son değer kuralını uygu-
layarak projeleri sıralamayı ve aralarında bir seçim yapmayı amaçla-
maktadır. 

( i i )Hal ihazır Değer Ölçütü : 

Yatırım projelerinin iki çeşit ömürleri vardır: Birincisi fizik  ömür-
leri, ikincisi ise iktisadi ömürleri. Bizim ilgilendiğimiz bu ikincisidir. 
Özellikle yatırımların iktisadi ömürleri içerisinde meydana getirdikleri 
fayda  ve maliyetlerin bugünkü değeri ile ilgiliyiz: Yukarıda açıkladığı 
mız iki nedenden ötürü; (1) fırsat  maliyeti (2) zaman tercihi. Zaman ter-
cini sorunu bizi zorunlu olarak "sosyal iskonto haddinin" saptanmasına 
götürür. Bunun rasyoneli ise; toplum ve bireyin halihazır fayda  ve ma-
liyetlere, gelecekteki fayda  ve maliyetlere bakışla daha büyük önem ver-
mesi veya tercih etmesidir. Eğer iskonto haddi uygulaması kabul edi-
lirse; halihazır yarar ve maliyetler arasındaki farkın  maksimum kılına-
bilmesi için kaba karar alma kurallarının amaca uydurulması gerekir55. 

Gayri safi  halihazır faydanın  değerini GHD(B), gayri safi  maliyet-
lerin değerini GHD(C) de gösterelim. Buradan net halihazır faydanın 
değeri şöyle elde edilir: 

GHD(B)  — GHD(C)  = NHD(B) 

bulunur. Bir başka deyişle; 

buradan, 

54 İbid.,  s. 169. 
55 D.W. Pearce, op.  cit.,  9. 34. 
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İ W = M W olu, 

Buraya kadar değindiğimiz (i) ile ifade  edilen bir "sosyal zaman tercih-
haddine" baş vurmuş oluyoruz; "sosyal zaman tercihi iskonto haddini" 
ileride bağımsız olarak ele alıp inceleyeceğiz. Böylece karar organının 
bu ölçütte uygulayacağı  kurallar ortaya çıkıyor demektir56: 

(1) Eğer elde karar verilecek tek proje varsa ve NHD (B) > 0 ise, 
bu proje "sosyal bakımdan" kârlıdır. 

(2) Eğer elde almaşık iki proje varsa bu durumda NHD (B) si en 
yüksek olan tercih edilir. 

Yalnız göz önünde tutulması gereken husus; buraya kadar herhan-
gi bir bütçe sınırlamasından bahsedilmemiş olmasıdır. 

Bütçe sınırlaması bir dönem -örneğin bir yd-için söz konusu ise 
bu durumda projelerin fayda  / maliyet oranına göre sıralamaya sokul-
ması baş vurulacak yollardan birisidir. Yani NHD (B) / Kt oranı göz 
önünde tutulmalıdır. Burada Kt bütçe sınırlamasının meydana geldiği 
döneme ilişkin maliyet tutarıdır. 

Sugden ve Williams tek-dönemli bütçe sınırlaması karşısında seçile-
cek projelere harcanacak 1 (Sterlin) (veya 1 TL) lık sermayenin sıfır  yılın-
daki net halihazır değerlerinin sıralanmasını önermektedirler. Buna gö-
re elde dört projenin varolduğunu düşünelim; A, B, C, D projeleri ve 
sıfır  yılında yatırımlara harcanabilecek fonların  1,8 milyar TL sı oldu-
ğunu kabul edelim. Hesaplamalarda iskonto haddi i = % 10 alınmıştır. 
Aşağıdaki çizelgede elde edilen bdgiler topluca sunulmaktadır57. 

(Çizelge: 6.1) 

Sıfır  yılında maliyet Projenin sı- 1 Tl.lık ser-
(tayınlanacak serma- fır  yılındaki mayenin lıa-

îçsel getiri Projenin yeden ödenecek) mil- hali-bazır li-hazır îçsel getiri 
Proje ömrü yar TL. değeri Tl. değeri haddi % 

A 20 1.0 0.19 0.19 13 
B 50 1.0 0.29 0.29 13 
C 3 2.0 0.49 0.24 23 
D 8 1 .0 0.33 0.33 19 

56 İbid.,  s. 34. 
57 R.Sugden, A. Williams, op.  cit.,  ss. 76-80. 



MALİYET  FAYDA  ANALİZİ 203 

Bu durumda seçdmesi gereken proje D olur ve 1.8 mdyar TL. lık 
yatırım fonundan  geri kalan 0.8 milyar TL. nin da B projesine yatırd-
ması doğrudur. Dikkat edilirse B projesine harcanacak her ilave 1 TL 
lık sermayenin kamuya kazandıracağı fazla  0.29 TL sidir. Dolayısıyla 
1 Tl/ lık sermayenin marjinal fırsat  maliyeti 1.29 TL. sidir. Sermayenin 
bu 1.29 TL. lık marjinal fırsat  maliyetine "gölge fiyatı"  veya "zımnî 
fiyat"  (notinoal charge) denir. 

Bu gölge fiyat  ilkesine göre tayınlamanın rasyoneb (Şekil 6.5) de 
gösterilmektedir58. Düşey eksende projelerin halihazır değerleri yer al 
makta ve yatay eksende ise sermaye miktarı TL. sı cinsinden gösteril-
mektedir. Bu azalarak giden eğri, sermayenin marjinal değerini göster-
mektedir. Bu eğri sermaye talep eğrisi olarak da düşünülebdir. Talep 
eğrisi ile sermaye sınırlamasının kesiştikleri 0.29 TL değerinin iki yoru-
mu mevcuttur. Birincisi (1.8 milyarlık) sermaye arzı olduğundan bu 
sermayenin marjinal değerini gösterir. İkincisi bu değer, kamu kurulu-
şunun bu miktar sermaye kullanabilmesi için ödemesi gereken fiyattır. 

(Şekil: 6.5) 

58 İbid.,  s. 78. 
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Bütçe sınırlaması birden çok dönem için söz konusu ise; bu tayın -
lamayı çözecek yöntemler çok daha girifttir.  Varsayalım ki her yıl aynı 
miktarda bütçe sınırlaması söz konusudur. Bu durumda S0 , marjinal 
projeye yatırılacak bir birim sermayenin sıfır  ydında beklenen getiri-
lerinin halihazır değeridir. Sj ise srmayenin 1. yıldaki marjinal değe-
ridir ve Sj, S2... ye eşit olmalıdır. Dolayısıyla ; 

S = S 0 = Sj = S2 = 

projeyi kabul etme koşulu ise ; 

S (X0 
X, 

~r 
X , 

+ ....) > 0 dir™. 
1-j-r ' (l+r)2 

Burada S 0 yukarıda gördüğümüz sermayenin gölge fiyatıdır. 

Konuyu bağlamadan önce net halihazır değer - NHD (B) ölçütünün 
bazı özelliklerine değinmekte yarar vardır : 

(1) Birincisi bu kuralın araştırdığı net halihazır değerin miktarı, 
yatırımın fayda  akımı belli iken uygulanacak iskonto haddine bağlıdır. 
Örneğin A yatırımı (-100, 0, 180) ve B yatırımı (-100, 165, 0) net fayda 

NH D 

\ 

W 
\ 

V 
s : 

0,01 'a 

i skonto hadd 
— » 

<b 
(Şekil: 6.6) 

59 İbid.,  s. 83. 
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getirsin; eğer % 1 lik iskonto lıaddi esas alınırsa A ( = 76), B (=63) ye 
tercih edilir. % 50 lik bir iskonto haddi kabul edilirse; B ( = —10), A 
( = —20) ya tercih edilir: (Şekil: 6.6) 

(2) İkincisi bu iki yatırımdan birisi diğerinden daha yüksek fayda 
akımı meydana getiriyorsa iskonto haddi ne olursa olsun bu yatırım 
seçilir. Örneğin A (-100, 50, 60) ve B (-100, 20, 30) ise A projesi tercih 
edilir. 

(3) Üçüncüsü, yatırımın büyüme patikası veri iken, yatırımların 
optimum olgunlaşma dönemini de (gestation period) seçilen iskonto 
haddi belirler60, örneğin devlet ormanlarındaki kesim yaşının veya 
Tekel'in şaraplarının bekletilme süresinin tayini bu sorunu içerir. G0G 
ağaçların değer olarak büyüme patikasını göstersin. Dikey eksen "net 
halihazır değeri", yatay eksen ise olgunlaşma dönemini vermektedir. 
Eğer sosyal iskonto haddi i* = % 5 kabul edilirse; V t = 80, V2 = 90, 

(Şekil: 6.7) 

60 E.J.Mishan, Cost-Benefit  Analysis, op.  cit.,  s. 180. 
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V3 = 100 gibi net hali hazır değerleri geleceğe yansıtmak için bu iskon-
to haddinden yararlanırız (Şekil 6.7.) OC ise toplam maliyeti vermekte-
dir. V2V2 zaman boyutlu halihazır değer eğrisinin G0G büyüme pati-
kasına teğet olduğu Q noktasının iz düşümünün 6,5 yıl olduğu görülür. 
Böylece sosyal iskonto haddi i* = % 5 kabul edildiğinde optimum ol-
gunlaşma süresi 6,5 yıl bulunur. Dikkat edilirse ağaçların değeri mutlak 
olarak Qj noktasına kadar artmakla birbkte; fırsat  maliyeti açısından 
beklemek rasyonel olmamaktadır. Örneğin Q noktasından itibaren ağaç-
ların yılhk değer artışları % 5 in altına düşebilir. 

NHD ölçütüne ilişkin açıklamalarımızı, bu ölçütü en iyi biçimde 
düzenleyerek formüle  eden Marglin'in yaklaşımı ile bitirelim: Eldeki 
tek projenin (x) olduğu ve bütçe sınırlamasının bulunmadığı basit bir 
çözümü düşünelim. Böyle bir projenin anabzini aşağıdaki formül  ile 
yaparız61 : 

Burada; 

Bxt  = x  projesinin  t  döneminde  yarattığı  gayri  safi  fayda 
Cxt  = x  projesinin  t  döneminde  doğurduğu  gayri  safi  cari  masraf 
i  — "Sosyal  zaman  tercihi  haddi" 
Kx  = x  projesinin  kapital  maliyeti  (bir  defa  yapılacağı  varsayılır) 
N  = Amortisman  dönemi 
a = Kapitalin  gölge  fiyatı 

Görüldüğü gibi formülün  soldaki ilk terimi, bir projenin yarata-
cağı marjinal sosyal net yararın değerini ve ikinci terimi ise marjinal 
sosyal fırsat  mabyetini oluşturur. 

Yalnız burada salt bir ekonomik çözüm de karşı karşıya olduğu-
muzu sanmayalım. Gerek sosyal zaman tercihi, gerek ^bölüşüm, katsa-
ydarının saptanması ve kapitabn gölge fiyatı  konuları, siyasal değer 
yargılarına ve kararlarına açıktır62 . Şimdilik bu konuları ileriye bıraka-
rak içsel getiri haddinin hesaplanmasına yönelelim. 

(in) İçsel Getir i Haddi : 

Yukarıda (Şekil: 6.6) da NHD'i sıfıra  eşit kılan iskonto hadlerinin 
i a ve it>nin, aynı zamanda içsel getiri hadlerini (İGH) oluşturduklarım 

61. S. Marglin, op.  cit.,  s. 54. 
62 A.T.Peacock, "Cost Benefit  Analysis and Political Control of  Public Investmente" 

Cost-Benefit,  Cost-Effectiveness,  J.N.Wolf  (Ed.) 1973, London, George Ailen. 
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ifade  ederek koııuya girelim. Bir başka deyişle içsel getiri haddi, net 
halihazır değeri sıfıra  eşit kılan iskonto lıaddidir. Yani NHD (B) = 0 
ise; kullanılan iskonto haddi içsel getiri haddidir. Yalnız yatırımın sos-
yal bakımdan kârlı olabümesi için: İGH nin, borçlanma maliyetinden 
büyük olması gerekir. 

İGH > i (faiz  haddi) olmalıdır. 

Marglin'in NHD'e ilişkin formülünü  yukarıdaki açıklamaların ışı-
ğı altında İGH için düzenleyebiliriz. Şöyle ki : 

İGH  = r 

IV 

S 
n-o 

ve 

B*n  - On ) 
- (1  + r)«  ( 

r > i 

— j o K x j = 0 

olmalıdır. 

Bu formülden  içsel getiri haddini çekip bulabiliriz. "Yalnız içsel 
getiri (r) net halihazır değer gibi bağımlı olmayıp bağımsız bir değiş-
kendir. Yine büyüme patikası şeklini kullanarak İGH ni geometrik ola-
rak da saptamak mümkündür. OC halihazır maliyeti versin, e açısının 
tanjantı içsel getiri haddim verir (Şekil: 6.8). 

i 
Gelirin 
log. 

- G 

1 

77 
/ 1 1 

> 
M N tszaman 

(Şekil: 6.8) 
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EM' 

OM = yıllar 
EM'  = kâr 

MM'  = getiri 

Bir başka deyişle (r); gelecekteki toplam getiri\i (MM'), halihazır 
maliyete (OC) eşit kılan haddir. G0G eğrisi üzerindeki her noktayı C 
ye birleştiren doğrunun yaptığı açının tanjantı bir içsel getiri haddi 
verir. 

c.  Ölçütler  Arasında  Çatışma  : 
V 

Yatırım projelerinin seçiminde İGH ve NHD ölçütlerinin aynı sı-
ralamayı vermeleri ancak mutlu bir tesadüftür.  Örneğin yukarıda (Çi-
zelge : 6.1) de İGH en yüksek proje C iken, NHD ölçütü esas alındı-
ğından B seçilmiştir. Hatta bazı tarama makalelerinde (survey art.icle) 
İGH den hiç bahsedilmemekte63, yalnızca NHD ölçütü sergilenmekte 
veya İGH ne değinilse bile sakıncaları ortaya konulmaktadır64. 

İleriye sürülen sakıncaları şunlardır65: 

1° İlk olarak İGH eşit ömürlü projeler arasında büyük sermaye 
yatırımları aleyhine sonuç vermektedir. Yani İGH yatırım hacmine 
duyarlı ve bu hacimle ters orantılı olarak değişmektedir. NHD in böyle 
bir sakıncası yoktur. 

2° İkincisi İGH aynı zamanda projelerin iktisadi ömürlerinin uzun-
luğuna karşı duyarlı olup, kısa ömürlülerin getirilerini, uzun ömürlülerin 
getirilerine karşı abartmaktadır. C projesinin (Çizelge 6.1) D ye bakış-
la daha yüksek İGH vermesinin nedeni, C nin 3, D nin 8 yıllık ömürleri-
nin olmasıdır. 

3° Üçüncü eleştiri ise İGH formülünün  birden çok kökünün bulun-
ması ihtimalidir. Çünkü ifade  bir köklü kemiyet olup, kök almayı gerek-
tirmektedir. Örneğin üç dönemli bir x yatırımının akışının (-100, 350, 
400), iki İGH kökü yani iki farklı  sonucu vardır: r t = % 46 ve r 2 = 
% 456 (Şekil: 6.9). Yani i j ve r 2 arasında NHD pozitif  olmakla birlikte 

63 R.Layard, "Introductitin", Cost-Benefit  Analysis  R. Layard (Ed.), Londoıı, Penguin, 
1972, ss. 9-70. 

64 D.W.Pearce, op.  cit.,  ss. 34-38. 

65 İbid.,  ss. 35-37. 
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bu hadler için sıfır  değerini almaktadır. Burada sağduyu ile % 46 se-
çilebilir. Yalnız üç veya daha fazla  ÎGH yani r nin bulunduğu çözüm-
lerde seçim zordur66. 

Ancak İGH ni toptan reddetmek doğru değildir. Çünkü İGH yani 
r bir yatırım için karar-makamına % cinsinden çok değerli bir bilgi ve-
rir. Genellikle karar makamları borçlanma maliyeti yani faiz  haddi 
nedeniyle % cinsinden düşünürler ve NHD in mutlak rakamla ifade 
edilen çözümlerini pek anlamlı bulmazlar. Ayrıca % cinsinden ifade 
edden riskin kolayca düşünülmesine ve duyarlılık analizinin yapıla-
bilmesine olanak verir. 

Özet olarak ifade  edersek, son tahldde NHD in üstünlüğü kabul 
eddmekle birlikte projeler hem NHD ve hem de İGH ölçütlerine göre 
değerlendirilerek, çatışma olduğunda ya doğrudan NHD ölçütünün ter-
cihi veya üçüncü bir ölçütün örneğin son değer ölçütünün hakemliğine 
başvurulması söz konusudur. Yine de NHD ölçütünün sıralamasına iti-
bar etmemek doğru bir davranış sayılamaz. 

66 E.J.Mishan, Cost-Benefit  Analysis,  op. cit., s. 192. 
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4. MALİYET FAYDA ANALİZİNİ TİCARİ KÂRLILIK 
ANALİZİNDEN FARKLILAŞTIRAN ÖĞELER: 

» 

Maliyet-Fayda Analizi'ni, ticari kârlılık analizinden farklı  kılan, 
karar alma kurallarının mantığı olmayıp kullandığı parametrelerin 
farklılığıdır.  Bu parametrelerden önemli olanlarını aşağıda ele alıp in-
celemeye çalışacağız : 

A. Sosyal İskonto Haddi : 

Sosyal ve ticari kârlılık arasında farklılığı  yaratan öğelerden biri 
de sosyal iskonto haddi ile piyasa faiz  haddi arasındaki farktır.  MFA 
nin en önemli iki sorunu zaman içerisinde oluşan fayda  ve maliyetlerin 
-fırsat  maliyeti esasına göre- ölçülmesi ile bunların bugüne taşınması için 
gerekli iskonto haddinin seçilmesidir. 

Bir toplum açısından şu iki neden dolayısıyla sosyal iskonto haddi-
ne ihtiyaç vardır; ancak bu had pozitif  ve birden büyük olmalıdır67: 

(1) Toplum, günümüzü geleceğe tercih etmektedir yani bir salt 
miyopluk söz konusudur. 

(2) Muhtemelen gelecek kuşaklar daha yüksek bir tüketim düzeyine 
sahip olacaklardır. Eğer tüketimin marjinal faydasının  düştüğü ilke 
olarak geçerli ise, bu takdirde gelecek kuşakların tüketimindeki artıştan 
elde edecekleri fayda,  aynı miktar tüketim artışının mevcut kuşaklara 
sağlayacağı faydadan  daha az olacaktır. Bu husus kabul eddirse gele-
cekteki kazançlar iskonto edilmelidir. 

Böylece uygun bir iskonto haddinin seçimi sosyal etkinlik açısından 
önem taşır: (i) Birincisi eğer çok düşük bir iskonto haddi seçilirse; sos-
yal olarak etkin bulunmayan projeler uygulamaya konulur, (ii) İkin-
cisi kaynakların kamu ve özel sektör arasında dağılımı etkinsizlikler 
yaratacak biçimde bozularak israfa  yol açılır. 

Oysa Neoklasik bir dünyada, mükemmel sermaye piyasaları var-
dır ve bir -tek faiz  haddi, tasarruf  edenlerin marjinal zaman tercihi had-
dini (MZTH), sermayenin marjinal verimliliğine (r) eşitler. Bu mükem-
mel sermaye piyasasında her bireyin MZTH'si aynıdır: Böylece sosyal 
MZTH, bireysel MZTH ne eşittir. 

67 Pearce-Dasgupta, op.  cif.,  s. 137. 
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Bir çok-zamanlı genel denge optimizasyon modelinde gelecekteki 
tasarrufların  bilindiği ve bunların gelecekteki gelirlere dayandığı ve bu 
gelecekteki gelirlerin ise daha önceki yatırımlardan doğduğu varsayılır. 

Bu iskonto haddinin kaynağı olan zaman tercihine ibşkin görüşlerin 
daha tutarh ve derin bir biçimde incelenmesi tüketici tercihinin ekono-
mik teorisi aracılığı ile ele alınabilir68. Dolayısıyla bir tüketicinin eko-
nomide tek mal (tüketim) ve iki dönem, şimdiki zaman (dönem O) ve 
gelecekteki zaman (dönem 1) arasındaki tercihlerinin doğurduğu mal 
bileşimlerine tekabül eden kayıtsızlık eğrileri paftasını  çizerek konuyu 
inceleyelim. Kayıtsızlık eğrisinin kuzey-doğusunda kalan noktalar 
güney-batısında kalanlara tercih edilir. Kayıtsızlık eğrisinin herhangi 
bir noktadaki eğimi tüketicinin o noktadaki marjinal zaman tercihi-
ni verir. Örneğin Ij kayıtsızlık eğrisi üzerindeki A noktasındaki Ij eğ-
risinin eğimi (Şekd: 6.10) - OQ / OA dır. Bunun ifade  ettiği husus; A nok-
tasında tüketicinin bir birindik şimdiki tüketim kaybım karşılayacak 
gelecekteki tüketim miktarının OQ / OA olduğudur. Böylece tüketici-
nin MZT1I ( = r) si şöyle bulunur : 

(Şekil: 6.10) 

• 
nde tüketim 

68 Sugden-Williams, op.  cit.,  s. 25. 
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r 

Varsayalım ki birey başlangıçta A noktasındadır ve OA kadar şim-
diki tüketimden vaz geçerek OB kadar gelecekteki tüketim kazanabilir. 
Bu durumda bireyin tercihinin konusu A noktasında mı kalması yoksa 
B ye mi geçmesidir. B noktası daha yüksek bir kayıtsızlık eğrisi üzerin-
de olduğu için, A ya tercih edilir. 

Pratikte, bu biçimsel anlatımın ötesine, basitleştirici varsayımlar 
yapmadan geçmek mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla varsayalım ki 
A ve B noktaları civarındaki kayıtsızlık eğrileri olan Ij ve I 2 birbirleri-
ne paralel doğrulardır. Bu durumun izahı; karar konusu olan projenin 
uygulanıp uygulanmamasının şimdiki ve gelecekteki dönemlerde do-
ğuracağı tüketim değişmelerinin bireyin MZTH ni etkilemediğidir. Bu 
yaklaşım, bireyin şimdiki ve gelecekteki tüketimlerindeki değişmelerin, 
toplam tüketimine bakışla çok küçük kalması halinde geçerli sayılabilir. 
Dolayısıyla (Şekil: 6.10), yeniden (Şekil 6.11) olarak çizilebilir. Bir proje-

E 
o> 
JC 

O* 
-o E 
a/ 
c 

:0 
"O 

T 
0 döneminde tüketim 
(Şekil: 6.11) 

• 
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niıı, bir birey için halihazır değeri; ilave şimdiki dönem tüketimidir ki 
bunun değeri ise projenin uygulanması durumunda yarattığı net tüketim 
akımına eşittir (Şekil: 6.11) de birey B ve P, aynı kayıtsızlık eğrisi üze-
rinde oldukları için bu bileşimler arasında kayıtsızdır ve projenin hali-
hazır değeri ise AP dir. MZTH yari r, kayıtsızlık eğrilerinin eğimleri ile 
belirlenir: 

OB _ 
r  OA  +  AP 

bu ifade  yeniden şu şekilde düzenlenebilir: 

ap=-oa+™ 

Oysa bu ifade  yukarıda gösterilen net halihazır denklemini vermektedir69. 

B. Sosyal Iskonto Haddinin Seçiminde Çözümler : 

Sosyal iskonto haddinin (SlH) seçiminde dört farklı  çözüm mev-
cuttur70 : 

(i) Sosyal zaman tercihi haddi (SZTH) 
(ii) Sosyal fırsat  maliyeti haddi (SFMH) 
(i'i) Birleşik çözüm (B.Ç.) 
(iv) Pratik çözüm (P.Ç.) 

Mantıken de anlaşılmaktadır ki bu dört haddin birbirlerine eşit çık-
ması ve elde tek SÎH nin bulunması ancak mutlu bir tesadüftür.  Yalnız 
sosyal zaman tercihi haddi (SZTH) ve sosyal fırsat  maliyeti haddi 
(SFMH) açısından bu büyük rastlantının nasıl varolabileceğim geometrik 
olarak göstermek mümkündür. Bu olay aşağıda (Şekil: 6.12) de basitleş-
tirilerek gösterilmektedir. Ct, t dönemindeki; Ct+j, t -f-  1 dönemindeki 
tüketimi göstersin. TT' zaman boyutlu üretim olanakları eğrisi olup t 
döneminde vazgeçilen tüketimin yani yatırımın t + 1 döneminde yara-
tacağı tüketimi vermektedir. Bir başka deyişle iki dönem tüketimleri 
arasındaki dönüşüm haddi yatırımın marjinal net verimliliği tarafından 
tayin edilir. SS' eğrisi ise Ct ve Ct+ı tüketimleri bileşimleri arasında top-
lumun kayıtsız olduğu noktaları temsil eder. Yani SS' eğrisi dönemler 
arasında sosyal kayıtsızlık eğrisidir. 

69 İbid.,  s. 26. 
70 D.W. Pearce, op.  cit.,  ss.40-49. 
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t döneminde KT kadar yatırım ve OK kadar tüketim olduğunu var-
sayalım. t dönemindeki KT kadar yatırımın, t -f-  1 döneminde yarattığı 
tüketim MK kadardır. TT' eğrisinin eğimi yaklaşık olarak : 

= MK ! KT dir. Oysa bu 
= Ct+ı/It demektir. 
MK  = KN  + NM  ve (KN  = KT)  dir. 

. KT  + NM  KT  NM 
l  l  egımı  — KT  — KT  KT 

k = NM / KT ise, kapitalin net verimliliğidir. Yalnız kapitalin net 
verimliliği; yani "getiri haddi" aynı zamanda kapitalin sosyal fırsat  ma-
liyetidir. Toplum halihazır faydaları  gelecek faydalara  tercih ettiği için 
SZTH oranı 1 i aşmalıdır. Böylece şu biçimde bir ifade  kullanmak 
mümkündür: 
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. MF  (Ct) 1 
= MF  (Ct+l)  = 1 + S 

s gelecekteki tüketimle halihazır tüketim karşılaştırıldığında; halihazır 
tüketime verden ağırlıktır. Bir başka deyişle (s = SZTH) yani sosyal 
zaman tercihini vermektedir. Buradan 

s = SS'  eğimi  — 1 bulunur. 

Oysa TT' eğimi kapitalin marjinal net verimlihğini verir. Yani k kapi-
talin marjinal net verimliliği olup IGH ne eşittir7!. Buradan: 

İGH  = k = TT'  eğimi  — 1 

Böylece toplum KT kadar optimal yatırımla mümkün olan en yük-
sek kayıtsızlık eğrisine ulaşır. Eğer toplum dönemler arası fayda  mak-
simizasyonu açısından en iyi durumu gösteren M noktasına yerleşirse, 
TT' ve SS'  eğrilerinin eğimleri eşitlendiği nokta seçilmiş olur. Çünkü TT' 
ve SS' eğrileri M noktasında birbirlerine teğet durumdadırlar. Ayrıca 
k burada sosyal fırsat  maliyeti haddini temsil eder. Bu durumda M nok-
tasında : 

SZTH  = SFMH 
s = k 

olmaktadır. 

Durum bu ise hangi haddin seçddiği yani SZTH, SFMH, BÇ veya 
PÇ sorun değildir. Çünkü yaklaşımlar arasında çatışma çözülmüş bu-
lunmaktadır- Ayrıca M noktası itibari ile LK' / OK tüketimin artış had-
dini KT / OL sermaye / hasıla katsayısını verir. Fakat bilinen nedenler 
dolayısıyla ekonominin M denge noktasında bulunması zayıf  bir ihti-
maldir. Örneğin ekonomi (Şekil: 6.12) de P noktasında iken yatırımlar 
optimalin altında ve R noktasında iken ise aşırı yatırım vardır. Yani: 

P noktasında  SZTH  < SFMH 
R noktasında  SZTH  > SFMH 

Şimdi yukarda sözünü ettiğimiz sosyal iskonto haddine dişkin dört 
yaklaşımı ele alarak inceleyelim. 

a. Sosyal  Zaman  Tercihi  Yaklaşımı: 

Bu argümanı oluşturup geliştirenler Pigou ve Dobb ikilisidir72. 
Asbnda bir ekonomide, zaman tercihinin en belirgin ve en doğru göster-

71 İbid.,  s. 41. 
72 M.Dobb, An  Essay  On  Economic  Grovıth  and  Planning,  London, Routledge and Kegan, 

1960 ss. 15-28. 
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gesinin piyasa faiz  haddi olması gerekir. Fakat aşağıdaki nedenler 
yüzünden piyasa faiz  haddi bu görevi yerine getiremez73. 

1° Belirsizlik ve sermaye piyasasının mükemmel işlememesi: Ge-
leceğin belirsiz olması nedeniyle; kredilerin içerdikleri risklere göre çe-
şitli faiz  hadleri mevcuttur. Gelecek fiyatlar  bilinmediği için her faiz 
haddi belli bir belirsizlik içermektedir. 

2° Faiz hadlerinin para politikası ile etkilenmesi: Faiz hadlerinin 
SZTH olarak kullanılmasına yöneltilen bir başka eleştiri de, faiz  had-
lerinin hem reel hem de parasal güçleri yansıttığıdır. Bu yüzden reel 
kaynak tahsislerinde toplum açısından piyasa faiz  hadlerinin kullanıl-
ması sakıncalıdır. 

3° Miyopluk, "salt zaman tercihi": Faiz hadleri bireylerin gelecek-
teki tüketimlerinin nispi değerine ilişkin "exante" bekleyişleri yansıtır. 
Oysa bireyler gelecekteki tüketimlerine olduğundan daha az değer 
verebdirler. Bir başka deyişle bireyler bugünkü tüketimlerini gerekti-
ğinden daha şiddetli olarak tercih edebilirler. Eğer teleskopik yetenek-
leri bozuksa. 

4° Gelecek kuşakların refahı:  Faiz haddi, halihazır bireylerin veya 
adelerinin refahlarını  optimal kılmada kullanılabdecek bir zaman ter-
cihi göstergesi olarak alınacak bile olsa, gelecek kuşakların tercihlerinin 
bilinmemesi yüzünden, gerçek zaman tercihini yansıttığı kuşkuludur. 

5° Tüketimin dışsal etkisi (izolasyon paradoksu): Bireyler kendi 
tüketimlerine, kendi varislerinin veya başkalarımn veya onların gelecek 
kuşaklarının tüketiminden daha çok ağırlık verirler. Bu izolasyon para-
doksundan ötürü, faiz  hadleri sosyal zaman tercihi haddinden yüksek 
olup düşük yatırıma neden olurlar. 

SZTH ile ilgili açıklamaları bitirmeden önce Dasgupta-Pearce iki-
lisinin bu had için önerdikleri kestirme bir üçlü seçenekten söz edilme-
sinde yarar vardır. Bu öneriye göre demokrat, faydacı  (utilitarian) ve 
demokrat-faydacı  kişiler için SZTH farklıdır.  Şöyle k i 7 4 : 

(i) Demokrat: SZTH — m + d 
(ii) Faydacı : SZTH = r 
(in) Demokrat-faydacı  : SZTH = m + d + r 

73 R.Layard, op.  cit.,  ss. 36-43. 
74 Dasgupta-Pearce, op.  cit.,  s. 140. 
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Burada (m) salt miyopluk iskoııto haddini, (d) ölüm riski oram is-
konto haddini, (r) tüketimin azalan marjinal faydası  iskonto haddini 
temsil etmektedir. 

b. Sosyal  Fırsat  Maliyeti  (SFMH)  Yaklaşımı: 

"Sosyal fırsat  maliyeti" yaklaşımım savunanlar, "sosyal zaman ter-
cihi haddi" ( = s) nin geçerli olmadığını, çünkü kaynakların kıt oldu-
ğunu ve "sosyal fırsat  maliyeti" ( =k) nin altındaki bir getiri için kaynak 
tahsisinin potansiyel üretim düzeyini düşüreceğini savunurlar. Kamu 
yatırımlarının finansmanı  için kullanılan fonların  vazgeçden özel kesim 
yatırımlarından sağlandığının kabul edilmesi halinde; kamu yatırım-
larının getiri haddinin (=k), özel kesim yatırımları getiri haddine eşit 
veya yüksek olması, bu yaklaşımda aranmaktadır. Örneğin (Şekil: 6.12) 
de P noktasında k > s dir ve bir yetersiz yatırım durumu söz konusu-
dur. 

Aslında her iki okul da SFM ve SZT, sosyal iskonto haddine farklı 
açıdan yaklaşmaktadırlar : 

(1) Özel kesimden transfer  edilen kaynakların değerini yansıtan bir 
gölge fiyatın  saptanması (yani sosyal fırsat  maliyeti okulu) 

(2) Toplumun tümü açısından gelecekteki tüketimin fiyatının  de-
ğerlendirdmesi (yani sosyal zaman tercihi okulu) 

Konuyu kapatmadan önce, "sosyal fırsat  maliyeti" yaklaşımının 
azgelişmiş ülkeler açısından daha geçerli bir yaklaşım olabdeceğini söy-
lemek mümkündür sanırım.. Azgelişmiş ülkelerde kıt faktör  sermayenin 
gölge fiyatının  daha yüksek oluşu, SFM yani sermayenin getiri haddine 
( = k), SZT ne bakışla daha büyük bir ağırlık sağlar. Çünkü çok düşük 
olan tüketimin gelecekteki artışı kıt faktör  sermayenin etkin kullanı-
mına bağlıdır. 

c.  Bileşik  Çözüm: 

Yukarıda değinildiği gibi kamu yatırımları hem özel kesim tüketi-
minin hem de yatırımlarının azaltılması pahasına yapılmaktadır. Yani 
özel tüketim harcamalarının (=C) kısılması ile gelen fonlar  için ölçüt 
(SZTH= s) ve özel kesim yatırım harcamalarının ( = 1 ) kısdması ile 
gelen fonlar  için ölçüt (SFMH = k) olmalıdır. Yukarıdaki ölçütleri 
dikkate alacak olursak75: 

75 D.W.Pearce, op.  cit.,  ss. 46-47. 
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NHD  (B)  > -L-L  + _£_LİL 
x  '  o  e 

NHD  (B)  > 1 '  k + C 

Eğer proje faydalarının  her dönem için sabit kaldığı varsayılırsa 
kural : 

B, - L - > JL±  + c 
s s 

olur. 

Kamu yatırımlarımn almaşığı yalmzca özel yatırımlar ise C kalkar 
ve bileşik çözüm, sosyal fırsat  maliyeti çözümüne indirgenir : 

Bt  1 / s > - ! - L ± 

olur. 

Bu bileşik çözümü biraz daha değiştirerek tüketilebilir ve yeniden 
yatırılabilir faydaları  yansıtacak biçimde düzenlemek mümkündür. Bu 
durumda formül  biraz daha karışık hale gelmekle birlikte sosyal iskon-
to haddinin (SÎH), hem (k) hem de (s) yi yansıtması mümkün olmakta-
dır. Varsayalım ki, yatırımlardan elde edilen 1 TL lık faydanın  belli bir 
oram (b < 1) yeniden-yatırılabilir bölümünü, (1 — b) oram da tüketi-
lebilir bölümünü oluştursun: 

B (1  TL)  = 6 s k + (l—b) 

Bunu yukarıdaki ilk formülde  yerine koyarsak; 

1 .k + C.s 
4 b . k + (l—b)  s 

bulunur. 

d.  Pratik  Çözüm  ve  Finansman  Maliyeti: 

Özet olarak devletin bir müteşebbis gibi davranarak getiri oranını, 
borçlanma maliyetinden yüksek yatırımlara yöneltmesi istenmektedir. 
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Örneğin Türkiye'de günümüzde k > % 50 olmalıdır. Yalmz bu haddin 
(reel getiri -)- enflasyon  oranını) belli ölçüde içerdiğini dikkate almak 
gerekir. 

C. Sermayenin Gölge Fiyatı : 

Son olarak sermayenin gölge fiyatı  veya "sosyal maliyetine" kısaca 
değinelim. S. Marglin kamu yatırım fonlarının  gölge fiyatını  şöyle he-
saplamaktadır76. 

a = b (k/s)  + (l—b) 

b = Özel kesim marjinal tasarruf  eğilimi 

k = 1 T.L. mn özel kesimden kamuya aktarılmasının fırsat 
maliyeti 

s = Sosyal zaman tercihi 

Kanımca (s) siyasal değer yargısını içeren bir öğedir ve bizim gibi 
gizli ve açık işsiz kitlelerinin bulunduğu bir ülkede, bir de adam başına 
reel tüketim düzeyi çok düşük olunca (s) nin abartılması kaçınılmazdır. 
Bu gölge fiyat  (a) yı küçülten bir husustur. 

D. Yeniden Bölüşüm önceliklerinin Saptanması : 

MFA'nde faydayı  "arzu edden ödeme", maliyeti ise "gerekli taz-
minat miktarı" açısından tanımlayınca, gelirin marjinal faydasımn  kişi-
den kişiye değiştiğini kabul etmek ve farklı  ağırhklar vermek olanak-
sızdır. Ancak Marshall fiyat  değişmeleri karşısında gelirin marjinal fayda-
sının sabit kaldığını kabul etmekle birlikte; herhangi bir malın marjinal 
faydasımn  yoksul bir kişi için zengin kişiye bakışla daha yüksek olduğuna 
ikna olmuştu. Buradan hareketle her malın fayda  ve maliyetini muha-
tabının gelirinin marjinal faydası  esas alınarak ağırlıklandırmak müm-
kün saydabilir77. 

Karar organları; toplumun, farklı  gelir dağılımları karşısında ka-
yıtsız olmadığım bddiği için, yatırım projelerinin gelir dağıhmı üzerinde 
meydana getireceği bölüşüm etkilerim dikkate almak ister. Bunu da bir 
sosyal refah  fonksiyonu  içerisinde gerçekleştirmek mümkündür78. 

SW  = ayBi  + a2B2  + + anBn 

76 S. Marglin, op.  cit.,  s. 55. 
77 D.W.Pearce, op.  cit.,  26. 
78 İbid.,  s. 26. 
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Burada Bj B n , 1. kişiden n. kişiye dek bireylerin elde ettik-
leri faydalar  (net efficiency  benefit)  ve a j a n ise her birey için sap-
tanan ağırlıklardır. 

"a" ağırlıklarının saptanmasında bir kaç yol vardır : 

(1) Birinci yol, parasal kazanç ve kayıpların "adam başına millî 
gebr" ile ağırlıklandırdmasıdır : 

Y 
«i = - ^ r -

Burada ¥ "adam başına milb geliri" Yi ise projenin faydalarından  ya-
rarlanacak kişi veya grupların gebr düzeyini temsil etmektedir. Bu 
açıkça bir ağırlık saptaması çalışmasıdır. Bundan sonrakiler zımnî ağır-
lıklardır. 

(2) ikinci yol geçmiş projelerin faydalarının  çeşitb gelir gurupları-
na dağıhmının göz önünde tutulmasıdır. Aslında exante niyetler ve 
expost ağırlıkların aynı olabileceğini söylemek zor. 

(3) Üçüncüsü, gebr vergisi tarifesinin  kullanılması ve ağırhkiarı sap-
tarken gebr dihmlerine tekabül eden marjinal vergi haddinin esas alın-
masıdır. Kanun koyucunun; zimnî olarak tarifeyi  düzenlerken; gebrin 
marjinal faydasımn  düştüğünü kabul ettiği varsayılabilir. Örneğin 1 
T.L. lık gebr artışında yoksuldan (y) 25 krş. ve zenginden (z) 75 krş 
vergi ahnıyorsa; ağırhklar a y = 3 ve a z = 1 dir. 

(4) Dördüncü bir yol ise, iktisatçılar karar organına farklı  ağırlık 
setleri arasından seçim yapmak olanağını verebilirler. Marjinal fayda 
fonksiyonunun  elastikiyetinden yararlanarak her gebr gurubu için ay-
rı ağırlık (a) hesaplanabilir. Bireylerin refahı  yani faydası  (W), gelirin 
(Yj) fonksiyonudur79: 

W  = S U  (Yi) 
marjinal fayda  ise; 

8 JF/eYj = U'  (Yi) 

U'  (Yi)  = a dır. 

Proje ancak; S U  (Yi)  A Yi > 0 ise  yapılabilir.  Oysa  : 

V  (Yi)  = Y r e 

79 R.Layard, op. cit.,  s. 58. 
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- HH° 
dil -.80 

Burada Yj alt gelir gurubu, Y2 üst gelir gurubudur. Böylece farklı 
elastikiyetler kullanarak bir duyarlık analizi de yapılabilir. 

Yalnız MFA de yeniden dağıtım (bölüşüm) önceliklerinin veya et-
kilerinin sosyal refah  fonksiyonuna  katılmasına karşı çıkan görüşler de 
mevcuttur : 

(i) Birincisi, genellikle yeniden dağıtım öncelikleri hesaba katılmaz-
lar: Çünkü gelir dağdımı üzerinde projenin yarattığı etki ihmal edilebi-
lir varsayılır. Yani = a2  ... = an = 1 kabul edilip her birey veya 
gurubun kazanç veya kayıpları eşittir denilir. Ülke çapında gelir dağı-
lımım etkileyecek projeler çok nadirdir. Bu görüşün altında yatan bir 
başka varsayım da; sosyal bakımdan en çok tercih edüen dağılımın mev-
cut gelir dağılımı olduğudur. 

(ii) İkincisi Musgrave'in öne sürdüğü bir husustur. Gebr dağılımı-
öncelikleri; etkinlik faydalarının  dağıtımı ile değil, vergi politikası araç-
ları ile gerçekleştirilebilir81. 

(iii) Üçüncüsü ise, hükümetler binlerce yatırım ve harcama prog-
ramını birlikte yürütürler; bu durumda dağıtım öncelikleri istastiki 
bakımdan tesadüfi  olarak dağılırlar. Böylece "ortalama "olarak dağıtım 
etkisi bir değişiklik yaratamaz. Yani binlerce programın dağıtım etki-
leri birbirlerini törpüleyerek sıfıra  indirirler. 

Aslında bu tutum yavaş yavaş terkedilerek yeniden-bölüşüm ön-
celikleri dikkate alınmaktadır. Çünkü yoksullukla savaş etkinlik ve 
büyüme ile mümkün olamamaktadır. Özellikle büyümenin durduğu dö-
nemlerde bölüşüm önem kazanmaktadır. Bu durum; Rawlscı görüşün 
MFA'de kabulüne yol açmaktadır82. Ayrıca radikal soldan MFA'ne yö-
neltden eleştiriler bu faydaların  dağıtdmasmdaki "tarafsızlık"  konu-
sunda odaklaşır83. 

80 D.W.Pearce, op.  cit.,  s. 30. 
81 R. Musgrave, "Cost Benefit  Analysis", op.  cit.,  ss. 114-115. 
82 A. Williams, R. Sugden, op.  cit.,  s. 206. 
83 J.O'Connor, "Scientifie  and Ideological Elements in the Economic Theory of  Gover-

ment Poliey", "Critique  of  Economic  Theory",  Hunt-Schwartz (Edr.), London Penguin, 1972, 
ss. 367-97. 
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Eğitim, sağlık gibi büyük harcama programlarının yalnız etkinlik 
açısından sosyal kârklık esas alınarak kararlaştırılması doğru olmaz. 
Gerçi her mevcut gelir dağılımı belli bir kaynak tahsisini gerçekleştirir 
ve bu kaynak dağılımı da mevcut gelir dağılımının türevi bir gelir da-
ğılımını yaratacaktır. Hükümetler sosyal mallar yoluyla bu mekanizmayı 
belli ölçüde etkileyebilirler. 

5. RİSK ve BELİRSİZLİK : 

Şimdiye kadar varsaydık ki gelecekteki faydalar  ve maliyetler tam 
ve kesinlikle bilinmektedir. Bu nedenle gerçeklerden uzaklaşmış olduk. 
Çünkü gelecek bilinememektedir. 

Genel olarak karşılaşılan durumları iki ayrı kategoride toplamak 
mümkündür8 4 : 

(1) Riskli durumlar: Riskli durumlarda karar-makamı gelecek za-
man-paftasında  ortaya çıkacak fayda  ve maliyetleri kesinlikle bilmemek-
tedir; fakat  bununla birlikte, ortaya çıkacak sonuçların olasılıklarını 
tahmin edebilmektedir. Bütün mümkün sonuçlar liste halinde hazırlana-
bilir ve bu sonuçların hangi olasılıkla ortaya çıkacakları kaydedilir. 

(2) Belirsiz durumlar: Bazı belirsiz sonuçlar vardır ki bunların mey-
dana gelme olasılıkları da bilinemez. Bazı durumlar vardır ki sonuçların 
olasılıklarının ötesinde sonuçların kendileri de bilinemez. 

Şimdi üzerinde duracağımız husus; riskli ve belirsiz durumları ya-
tırım kararlarına farklı  yollardan nasıl sokabileceğiz, bunu araştıracağız. 

Riski yatırım kararlarına katmanın bir yolu, sonucun beklenen 
değerini hesaplamaktır. Örneğin eğer projenin 1. yılında faydasının 
değerleri, b1 ! , b<2, b ' 3 , b x 4 , b l 5 ve bu sonuçlara ilişkin olasılıklar p 1 ? p2 

Pj, p4 , p 5 birlikte ele alınırsa böylece projenin 1. yılında faydalarının 
beklenen değeri E(b!) aşağıdaki şekilde saptanabilir: 

E (V)  = P l  6ji + p2 b21 + P i  63 ı + p4 b41 + p5 b5ı 

= s P i v (S P i = 1) 
Böylece, her mümkün sonuç, ortaya çıkma olasılığı ile a gıdıklandırıl-
mış olur. Projenin beklenen değerleri ağırlıklandırılmış sonuçların bir 
toplamıdır. Analiz üzerinde ilerlersek, karar- makamı her projenin "net 
faydalarımn  halihazır beklenen değeri" ile başbaşa kalır. Sonunda karar-

84 Jackson-Brown, op.  cit.,  s. 171. 
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-makamı bu beklenen değerleri tıpkı tam kesinlik durumundaki gibi sı-
ralar. 

Biraz daha kaba ve ihtirassız bir süreç ise duyarlık analizinin ya-
pılmasıdır. Mümkün sonuçlar hakkında çok az bilgiye sahip olunduğu ve-
ya sonuçların ortaya çıkabileceği aralığın sınırlarının kestirilemediği ve-
ya sonuçlarının tahmin edilemediği durumlarda, analizci şöyle bir yol 
izler: Önce net faydaların  halihazır değerini en kötü olasılığın değeri üze-
rinden hesaplar, sonra en iyi olasılığın değeri üzerinden, sonra da bir 
orta olasılığın değeri üzerinden hesaplamayı yapar. Böylece projeler 
sıralanır: Bunların sıralanması ve kabul edilebilirliği varsayılan değer-
lerdeki ve sistemin parametrelerindeki yani katsayılarındaki değişme-
lere karşı duyarlıklarına göre sınanır85. 

Bununla birlikte duyarlık analizi yapmak veya beklenen değer-
lerin hesaplanması, yalnızca karar alma süreci elemanlarıdır. Karar ma-
kamı. her belirsiz sonucu düşünürken kendisinin riske karşı tavrını da 
hesaba katmalıdır. Örneğin riskinin büyük olmasına karşı çok getiri 
sağlayacak bir sonucu karar-makamı risk tercihi yani (risk severlik) 
dolayısıyla seçebdir. Diğer taraftan  riskt.en-kaçınan karar-makamı ise 
getirişi küçük fakat  belli bir sonucu tercih edebilir. 

Tam bir belirsizlikle karşılaşıldığında ise "karar alma teorisinin" 
sonuçları MFA için uygulanabilir. Bu takdirde bu özel duruma ilişkin 
yeni kurallar t üretileceğine; daha ortak ve genel olan kurallar konu için 
elverişlidir86. Bu karar-alma kurallarından en basitine "Bayes ölçütü" 
denir: Buna göre gelecekteki olaylara ilişkin olasılıklar bdinmediği için, 
gerçekleşmesi mümkün her olaya eşit olasılıklar verilir. Örneğin var-
sayalım ki üç ayrı proje bulunsun (I, II, III): Her bir projeye üç adet 
mümkün olan net faydaların  halihazır değeri atfedilir  ve bu değerler 
bir matriks halinde aşağıda sunulmaktadır87: 

(Çizelge : 6.2) 

Proje 
Net Halihazır Değer 

Proje 

N, N2 N, 
I 200 180 120 
II 350 100 200 
III 180 240 150 

85 İbid.,  s.  172. 
86 İbid.,  s. 172. 
87 İbid.,  s. 172. 
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Her mümkün olay için eşit olasılıklar 1/3 verdiğimizde üç projenin 
beklenen geri ödemesi şöyle olur : 

I. = (1 / 3 X 200) + (1,/ 3 x 180) + (1 / 3 X 120) = 166 2 / 3 

II. = (11 3 X 350) + (1 / 3 X 100) + (1 / 3 X 200) = 216 2/3 
III. = (11 3 X 180) + (1 / 3 X 240) + (1 / 3 X 150) = 190 

Eğer Bayes ölçütü dikkate alınırsa II. proje seçilir. Bayes ölçütünün 
sorunu, sonucun düşünülebilen mümkün olay sayısına dayanmasıdır. 

Bdinen ve yaygın kullanımı olan iki karar alma kurab daha vardır: 
Bunlar Maximin ve Minimax pişmanlıktır. Maximin ölçütünde karar-
alıcı, risk-sakımcıdır ve bu nedenle en kötü olasılığın gerçekleşeceğini 
varsayar. Maximin kurahnı uygularsak, karar-alıcı her proje için en-
kötü sonuçların bir listesini yapar. Daha önceki örneğe geri dönersek 
I. proje için 120, II. proje için 100 ve III. proje için 150 dir. Bundan son-
ra karar-makamı minimum getiri sağlayabilen projeler arasında maksi-
mum projeyi seçer: Yani "minimumların maksimumu" (maximin). Bu 
proje ise III. projedir. Böylece karar-makamının yalmzca en kötü so-
nuçlar üzerinde dikkatini toplaması diğer getirilere karşı onu körleşti-
rir; dolayısıyla bu tavır belirsizlik konusunda ultra-muhafazakâr  bir 
davranıştır. 

Minimax pişmanlık ölçütü biraz daha girift  bir akıl yürütmeye 
dayanır. Bu karar alma kuralının esası şudur: Yanbş alınan kararlara 
ceza puanları verdmektedir. Böylece eğer I. proje seçilse ve N? varsayı-
mının doğru olduğu ortaya çıkarsa bu kararın fırsat  maliyeti N2 varsayı-
mmca sağlanan en iyi sonucun getirdiği dave getiriden vazgeçmektir. Bu 
durumda III. projeyi seçerek (çizelge: 6.2) 60 birim daha ek getiri sağ-
lamak mümkündür. Böylece projelerin en iyi getirişi de söz konusu ge-
tiri arasındaki fark  her varsayım için hesaplanır ve bunlar bir pişmanlık 
matriksi (çizelge: 6.3) oluşturacak biçimde düzenlenir88: 

(Çizelge: 6.3) 

Projeler Net Halihazır Değer Sıra-toplamı Projeler 
N2 N, 

Sıra-toplamı 

I 150 60 80 290 
II 0 140 0 140 
III 170 0 50 220 

88 İbid.,  s.  173. 
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Pişmanlık matriksindeki her eleman yanlış seçim yapılması duru-
munda ortaya çıkacak maliyet (ceza) dır ve karar-makamı en düşük mak-
simum pişmanlığa sahip projeyi seçecektir. Böylece II. pToje en düşük 
sıra toplamını verdiğinden tercih edilmelidir. 

Anlaşdmaktadır ki tam bir belirsizlik altında, bu ortak (genel) ka-
rar alma kurallarının incelenmesinin gösterdiği gibi kolay bir çözüm söz 
konusu değildir. 

6. MALİYET FAYDA ANALİZİNİN ALMAŞIKLARI: 

MFA sosyal marjinal karar alma teorisi olup, fiyat  mekanizmasının 
özel kesimde açıkça yaptığım, kamu kesiminde (sektöründe) zımni ola-
rak yapmaktadır. Bir başka deyişle bu analiz bir karar alma kuralı olup 
(kaynak dağıtım mekanizması) projeler arasında birim maliyetlerine 
karşıhk faydalarını  göz önünde tutarak bir seçim yapar. 

Yalnız kamu sektöründe marjinal düzeyde bile tek karar-alma ku-
ralı MFA değildir ve diğerlerine de değinmekte yarar vardır : 

Maliyet-etkinlik (Cost-effectiveness),  Program-bütçe (Output- bud 
geting / PPBS), Yöneylem Araştırması (Operational Research) veya 
GSMH dan pay saptanması gibi. MFA nin diğer yaklaşımlara bakışla 
bir üstünlüğü vardır: Çünkü bu analizde tıpkı fiyat  mekanizmasında 
olduğu gibi hem faydaları  hem de maliyetleri birlikte/ değerlendirebilme 
olanağı teorik olarak mümkündür. Yalmz bu analizin bir mükemmeli 
temsd ettiği tartışmalı bir konudur. 
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Türkçe  Ek  Okuma  Parçaları: 

(1) D.W.Pearce, Maliyel-Fayda  Analizi,  İstanbul, Ak Yayınları, 1980. 

(2) B. Şenatalar, "Fayda Maliyet Analizinde Proje Seçiminde Kullanılacak Kriter", H. 
Furgaf'a  Armağan,  İstanbul İktisat Fakültesi, 1974, ss. 569-586. 

(3) B. Şenatalar, "Fayda-Maliyet Analizi'nin Kapsamı, Fayda ve Maliyet Kavramları", 
İstanbul, I.F., Maliye  Enstitüsü  Konferansları  22. Seri, 1975. 

(i) Bir Kamu Yatırım Bankası iki kamu yatırım projesi arasında seçim yapmaya çalış-
maktadır. NHD, İGH ve SD ölçütlerine göre projeler arasından hangisini seçersiniz? Sosyal 
zaman tercihi iskonto haddi % 10 kabul edilmektedir. 

(ii) "Karaborsacı demek tüketici fazlasmı-açık  artırma yolu ile-paraya çevirmeye çalı-
şan adam demektir" ifadesini  doğru bulur musunuz? Açıklayınız. 

Sorular: 

I. Proje II. Proje 

K = 100 TL (projenin kapital maliyeti) 

B, = 300, B, = 400, B3 = 500 

C, = 100, C, = 100, C3 = 100 

K = 100 TL 

B, = 400, B2 = 400, B, = 400 

C, = 100 G, = 100, C3 = 100 

(iii) E.J.Mishan, "Maliyet-Fayda Analizini, tazmin edici değişmelerin cebrik toplamı" 
olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan ne anlı zorsunuz ? 



YEDINCI BÖLÜM 

EĞITIM KARMA MALı 

I. BEŞERİ SERMAYE TEORİSİ: 

A. Tanımı ve Kapsamı: 

Kavram veya tanım olarak beşeri sermaye "bireye mal olmuş hü-
nerler ve diğer vasıfların  değeridir"1. Beşeri sermaye görüşünü savunan-
lar, bireyin kazanılmış gelirindeki ömür boyu, mutlak ve özellikle nispî 
artışları aşağıda sayılan, beşeri sermaye yatırımları ile açıklarlar. Bunlara 
göre. Batı Ekonomilerinde GSMH'nın büyüme hızının üretim faktörleri 
artış hızını aşmasının nedeni beşeri sermaye yatırımlarının dikkate alın-
mayışıdır. 

Beşeri sermaye teorisi: (i) Oku l -eğ i t imi (schooling) (ii) iç ve dış 
göç (iii) S ağ l ı k (iv) Hizmet - i ç i eğ i t im (on the job training) (v) 
Ekonomik b i lg i edinme(economie information)  konularında yapı-
lan harcamaların incelenmesini üstlenen ve analitik bütünlüğü olduğu 
iddia edden teorik bir çerçevedir2. 

Beşeri sermaye teorisine taraftar  olanlar, I. Fisher'in yatırım tanı-
mına başvururlar: "Sermaye belli bir andaki herhangi bir stok olup 
gelecekte hizmet akımı sağlar"3. Bu tanıma göre, eğitim veya yüksek 
öğretim harcamaları yatırım sayılırlar; çünkü yüksek öğretim mezun-
larının ömür-boyu gelirleri, lise mezunlarına bakışla artar. 

Bu teoriye katkıda bulunanlardan, H. Johnson sermaye türlerini 
sınıflarken  dört tip sermaye bulunduğuna dikkati çekmektedir: (1) Be-
şeri sermaye (2) sermaye malları (3) sosyal sermaye (4) entellektüel ser-
maye4. 

1 A.J.Culyer, op.  cit.,  s. 37. 
2 T.W.Schultz, Investment  in  Human  Capital,  Newyork, Free Press. 1971, s. 8. 
3 Blaug, op.cit.,  s. 5. 
4 H.Johnson, "Towards A Generalised Capital Accumulation Approach to Economic 

Development", Economics  of  Education,  cilt II, M. Blaug (ed.), London, Penguin, 1969, ss. 281-
290. 
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Beşeri sermaye sorununu ilk gündeme getirip tartışanlar, S. Kuznetz 
ve M. Friedman olmakla birlikte5, teorik çatıyı ilk kurma gayreti ise yıl-
lar sonra T.W.Schultz'dan gelmiş6 ve bu konudaki çalışmaları Nobel 
ödülüne layık görülmüştür. 

"Beşeri sermaye teorisi" kamu harcamalarının planlanmasında ve 
politikaların saptanmasında başvurulan bir iktisadi analiz aracıdır7. 

B. Beşeri Sermaye Yatırımı: 

Zaman tercihine ilişkin, VI. Bölümdeki analizi beşeri sermaye biri-
kimine uygulayalım. Bir bireyin seçim yapmak durumunda olduğu iki 
program bulunsun: (i) Birinci program hiç-bir dave lıüner kazandırmayı 
içermesin, (ii) ikincisi ise eğitim programı olsun. Konuyu basitleştirmek 
için her iki programın da parasal-olmayan yönlerinin aynı olduğunu var-
sayalım. Bu durumda iki program arasında sadece parasal faktörler  fark-
lılaştığı için iki gelir akımı arasındaki farktan,  bireyin eğitim programımn 
maliyetini çıkartırsak, net gelir farkını  elde ederiz. Bu ise halihazır değeri 
bir maximand (maksimum kılınan) olarak alabilmemizi sağlar. Hünerlerin 
hiç değişmediği programın, halihazır değerini U ve eğitim programının 
halihazır değerini ise S ile gösterirsek S ^ U olabilir. Şöyleki8: 

Esı  Cj  ^ E\ Eu2 C 2 

( E *° ~ £ U ° + 1 l + ' r 1 + (1 + r )2 

, ı E"n  Cn  > n 
+ + (1 + r)n  < u 

Burada Es eğitimden sonraki hünerh kazanç ve E"  ise düz-işçilik kazancı, 
Cs  de öğretim maliyetidir. Bundan başka varsayalım ki Esa  = 0 ve 
Cj ..., Cn  = O dır: Dolayısıyla mukayese, halihazır zamandaki maliyet-
ler \ = (E"0  + C0)  sırasıyla vazgeçilen kazanç ile öğretim maliyeti} 
ile gelecekteki kazanç farkları  arasında yapılacaktır. Halihazır maliyeti: 

(E\  + C0J  = K 

olarak gösterelim. Her yıla ait kazanç farklarının  sabit kaldığını varsa-
valım9. 

5 S.Kuznetz-M.Friedman, Income  from  Independetıt  Profeasional  Practice,  NBER, 1945. 
6 T.W.Schultz, Economic  Value  of  Education,  Newyork, Columbia U.P., 1963. 
7 M.Blaug, "Human Capital Theory", J.E.L.,  cilt., XIV, No.3., Sep., 1976, ss. 827-855. 
8 A.J.Culyer, op.cit.,  s. 38. 
9 İbid.,  s. 38. 
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A E = E\ — E\ = = E\ —E" „ 

Dolayısıyla sonucu verecek olan ve halen ulaştığımız formül  şöyledir : 

+ * o 

Eğer n çok uzun bir zamanı gösteriyorsa : 

— K  -f-  —^ ^ 0 olur. 
r 

Söz konusu kazanç farkları,  tazmin edilecek maliyete tam olarak eşit 
çıkmaktadır: 

r 

buradan da 

A E = rK 

bulunur. Böyleyse yani A E > rK ise, hüner kazanmak için yatırım 
yapılması tavsiye edilebilir. Şurası muhakkaktır ki: Eğer bireyin zaman 
tercihi haddinin fiilen  borçlandığı veya borç verdiği faiz  haddine eşit 
olduğu varsayılabilirse; bu analizle bireylerin kendi eğitimleri veya 5 e-
tiştirilmeleri konusunda almaları muhtemel kararların ne olabileceği, 
tahminedilebilir veya öngörülebilir10. 

Ancak buradan, hiç olmazsa yukarıdaki son eşitliğin tatmin edile-
memesi halinde, yatırım yapılmamalıdır sonucuna sıçramamalıdır. 
Tekrar geri dönerek, analizde ihmal edilen ve her seçenek için aynı ol-
duğu varsaydan, parasal-olmavan faktörleri  hatırlatmakta yarar vardır. 
Eğer seçenekler arasında parasal-olmayan farklar  mevcutsa, yukarıdaki 
türden eşitliklerin yanıltıcı oldukları açıktır. Burada sorun, hünerli-iş-
gücü (eğitilmiş) için net para-dışı faydalar  A N olduğu ve bunun da za-
man içerisinde sabit kaldığı varsayımıyla çözülebilir. N'yi para-dışı 
faydaları  da analize katarsak seçim : 

- * / • M ] - 0 

formülüne  dayanır. Veya n uzun bir süre ise : 

10 İbid.,  s. 39. 
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— K  + AJJL±J-Ll  ^ o 
T 

olur. Bu durumda N'ye bir sübjektif  gölge fiyatının  verildiğini kabul 
edersek, bu takdirde eğitim programlarının kabule değer bulunması : 

A (E  + N  ) = rK 

olması ile mümkündür. Bu ise kuşkusuz zımnen; 

A E < rK 

olduğunu ima eder ki, bizim anlatmaya çalıştığımız husus da budur. 
Bir kazanç farkının,  yıllık maliyetten daha az çıkması beşeri sermaye 
yatırımının yapılmaması veya yapılamaması anlamına gelmez. Oysa 
aksi durumda yani : 

A E > rK 
ise, yatırımın yapılmaya değer olduğunu gösterir. 

Beşeri sermaye teorisinin temel aletleri, Sosyal Politika Ekonomisi-
nin çoğu alandaki özellikle aile, nüfusun  hacmi ve artış hızı, işgücüne 
katılma, eğitime talep, sağlık hizmetlerine talep ve gebr dağılımını 
belirleyen faktörler  konularındaki önemini ortaya koyar.11 

2. BEŞERİ SERMAYE TEORİSİNE YAKLAŞIMLAR : 

Beşeri sermaye teorisini açıklamaya yönelik bdinen iki yaklaşım 
vardır12 : 

(i) Art ık-öğe (res idual factor)  y a k l a ş ı m ı , 
(ii) M a l i y e t - F a y d a Ana l iz i (get i r i hadd i ) y a k l a ş ı m ı . 

Bu bölümde asıl ağırlık, MFA yaklaşımına verilmiştir. MFA yak-
laşımı içerisinde de en çok kabul görmüş model olan G.S.Becker'in13 

yaklaşımını ele alacağız. Şimdi sırasıyla Beşeri Sermaye Teorisi'ne yönelik 
iki yaklaşımı ele alarak inceleyelim. 

A. Artık Öğe Yaklaşımı : 

Keynes-sonrası iktisadi büyüme teorilerinin, büyümenin nedenlerini 
ampirik olarak açıklamaya yeterli olmadığı ileri sürülmektedir. Örneğin 

11 İbid.,  s. 39. 
12 G.B.Atkinson, The  Economics  of  Education,  London, Hodder-Stoughton, 1983, ss. 

48-52. 
13 G.S.Beeker, Human  Capital  Theory,  Newyork, Columbia U.P., 1975. 
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E.F.Denison'a göre A.B.D. Ekoııomisi'nin 1929-1957 dönemi için bul-
duğu büyüme haddi % 2,93 dir. Oysa A.B.D. Ekonomisi'nde bu dönemde 
emek ve sermayenin artış haddi % 0,92 dir: Dolayısıyla A.B.D. Ekono-
misi'nin büyüme hızının 2 / 3 si yani % 2,01 lik üretim artışının ne-
denleri açıklanamamaktadır14. 

Denison açıkça ifade  etmemesine rağmen, bu hesaplamasının da-
yandığı yönt-em: Doğrusal, homojen ve teknik ilerlemeye karşı tarafsız 
türdeki bir Cobb-Douglas üretim fonksiyonudur13: 

Q = A (a  + p; = 1 

A = Katsayı 
K  = Sermaye  girdisi  (makine  / saat) 
Q = Fizik  ürün 
N  == Emek girdisi. 

« ve fi  sırasıyla N ve K daki değişikliklere bağh olarak üretimin elasti-
kiyetidir. Aynı zamanda girdilerin marjinal ürünlerine göre, girdilere 
ödeme yapıldığı varsayılırsa a ve fi,  N ve K nin üretimden aldığı nispî 
payları da göstermektedir. Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun  bir 
başka yararlı özelliği (A değişmediği sürece) Q nun tüm üretim düzey-
leri için, N ve K nm payları sabit kalmaktadır. Örneğin N artarsa ücret 
düşer, bu K daki bir artışın fiyatı  ile çarpımı kadar bir payı telafi  eder. 
Bundan da öteye A daki uzun dönemdeki değişiklikler, teknolojik der-
leme ve diğer faktörlerden  kaynaklanmakla birlikte N ve K mn nispî 
marjinal ürünlerini değiştirmemektedir: Böylece açıkça anlaşılmaktadır 
ki zaman içerisinde faktör  payları sabit kalmaktadır. 

Eğer bu varsayımları içeren bir Cobb-Douglas fonksiyonunun,  ger-
çek dünyanın toplam (aggregate)  üretim fonksiyonunu  temsil ettiğini 
ve bunun da teknolojik ilerlemeye karşı tarafsız  olduğunu kabul edersek, 
Denison'un sonuçlarına varmak mümkündür. Cobb-Douglas fonksi-
yonunun logaritmasını alırsak:16 

Q = A + oc İ V + p K 

ki burda a ve (} milli geür içerisindeki sırasıyla iş-gücünün ve sermayenin 
paylarıdır: A, K, N, Q, değişim hadlerini vermekte olup, hesaplanabilirler. 

14 E.F.Denison, Sources  of  Economic  Grotvth  in  the  U.S.,  Washington, Committee for  Eco-
mic Development, 1962. 

15 M. Blaug, Economics of  Education, op.  cit.  ss. 90-93. 
16 A.J.Culyer, op.  cit.,  s. 235. 



232 EĞİTİM  KARMA  MALI 

Burada Â artık öğeyi temsü etmektedir. Denison mukayese için 1950-
62 dönemini ele alarak A.B.D. ve sekiz Avrupa ülkesinin sonuçlarını 
karşılaştırmakta ve yine ortalama olarak büyüme haddınin 2/3 si K 
ve-N deki artışlarla izah edilememektedir. 

Denison'a göre artığın (A) büyük kısmı işgücünün eğitimindeki ar-
tışa atfedilmelidir.  Kuşkusuz işgücünün üretkenliğinin kalitesindeki bir 
iydeşmc, kapitaldeki benzer bir iyileşmeye bakışla, milli gebrin büyüme-
sini daha fazla  etkiler. Zira (Çizelge: 7.1) den de anlaşılacağı üzere ot, 
yani üretimin işgücü elastikiyeti (3 dan çok daha fazla  büyüktür. 

(Çizelge: 7.1) 
Dokuz Ülkede Reel Milli Gelirin Büyümesine Katkılar 

Ülkeler Q N k a P Â A/Q 

Belçika 3.2 .55 2.61 78.0 22.0 2.2 .7 
Danimarka 3.5 .93 5.06 78.3 21.7 2.4 .7 
Fransa 4.9 .11 4.17 77.8 22.2 3.9 .8 
Almanya 7.3 2.00 6.37 74.4 25.6 4.2 .6 
italya 6.0 .56 3.50 74.2 25.8 4.7 .8 
Hollanda 4.7 1.05 4.72 76.4 23.6 2.8 .6 
Norveç 3.5 .18 4.23 74.2 25.8 2.1 .6 
İngiltere 2.3 .65 3.35 81.1 18.9 1.1 .5 
A.B.D. 3.3 1.14 3.58 82.0 18.0 1.7 .5 

Kaynak : Denison, Why  Graıvth  Rates  Differ,  Brookings, 1967. 

Denison'un bireyler arasındaki kazanç* farklarını  tespit için yaptı-
ğı araştırmayı, çok daha mikro-düzeyde ve detayda ele alarak inceleyen 
çeşitli çahşmalar mevcuttur. Kuşkusuz eğitim dışında, kazanç farkları-
nı etkileyebilecek bir makul potansiyel faktörler  listesi mevcuttur. Bu 
eğitim-dışı faktörlerin  bir özet listesi oluşturulmak istenirse, bunlar: 
Genetik yanı irsi "kabiliyetler", ebeveynin sosyal statüsü, gebr (gel;rin 
eğitim elde etmeye etkisinden bağımsız olarak), renk, ırk, cinsiyet, söz 
konusu işçilerin sendikalaşma derecesi, yaş, tecrübe, güdüleme, risk-
tercihi, şans17 . Dolayısıyla eğitimin katkısı tahmin edilmek istendiğinde; 
bu diğer etkileyici faktörler  sabit tutulmalıdır. 

Denison'un artığın büyük kısmının eğitimden kaynaklandığına 
ilişkin kanısının temel nedeni, Wolfe  ve Smith'in çalışmasının sonuç-

•Burada, gelir yerine, kazanç teriminin kullanılmasının nedeni, gelirin emek-dışı faktör 
getirilerini de kapsamasıdır. 

17 İbid.,  s. 236. 
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larını kabulüdür: Bu çalışmaya göre, üniversite ve lise mezunları arasın-
daki (gayri  safi)  kazanç farkı  -baba mesleği sınıfındaki  başarı sıralaması 
ve IQ (zekâ derecesi) nun etkisinden arındırıldıktan sonra -dave eğitime 
atfeddebilir.  Becker de aynı sonuçlara varmaktadır. Blaug ise bu ilave 
eğitimin yarattığı kazanç farkının,  gayri-safi  kazanç farkına  oranına 
alfa  katsayısı (Cobb-Douglas fonksiyonun  a sı farklıdır)  adım vermekte 
ve bu katsayımn, eğitimin katkısını tespit için gayrisafi  kazanç farkları-
nın uyarlanmasında kullanılmasını tavsiye etmektedir.18 Denison artığın 
2/3 sini ilave eğitime atfederken;  kazanç farklarının  % 6 smı lisedeki 
sınıf  başarı sıralamasına, % 3'nü IQ'ya % 7 sini baba mesleğine atfet-
mektedir. Kalıtsal IQ'ya ampirik çalışmalarda herzaman için, düşük 
değer verilmektedir. Bununla birlikte, (yeni solu) temsil eden S. Bowles 
ise kazanç farklarının  % 4'nün kalıtsal IQ'dan, % 57'sinin sosyo-eko-
nomik temelden, % 39'nun ise eğitimden kaynaklandığını ifade  etmek-
tedir. ilave eğitimin, kazanç farklarına  katkısını Jencks % 20 ve Lavard 
ile Psaeharopoulos ise % 46 olarak tespit etmişlerdir. 

Son zamanlarda yapılan bu tür araştırmalar yaklaşık olarak kazanç 
farklarının  1 / 3'ni eğitime bağlamaktadırlar19. 

Aslında kazanç farklarının,  yaklaşık ne kadarının sosyal-temele 
(social background), ne kadarının ise eğitime atfedilebileceği,  sosyal 
politika açısından çok önemli bir husustur: Çeşitli araştırıcdarm ayrı 
yöntemlerle elde ettikleri sonuçlar, farkın  kaynakları konusuna dikkat-
leri çekmekte ve özellikle kazanç fonksiyonunun  belirlenmesinin mahi-
yetinden ve ölçülemeyen determinantların ihmalinden doğanları vurgu-
lamaktadırlar. 

Yukarıdaki bdgilerin ışığı altında şunu ifade  edebiliriz: Hernekadar 
eğitimin kazanca katkısının ne kadar olduğu konusunda kuşkular ol-
makla birlikte tartışmalar uygulamalı ölçme sorunları etrafında  yoğun-
laştığından, bu gelişmeyi pozitif  bir katkı olarak kabul edebiliriz. Buna 
karşı, bir başka görüş de mevcuttur: Eğer eğitimde geçen yıllar de bunu 
izleyen kazanç arasında bir ilişki olduğuna dair bir uygulamak tespi-
ti de olsa; bu durum, eğitimin bireylerin verimliliğini artırıcı yöndeki 
etkisine bağlanacağı yerde, eğitimin seçicdiği ve eğitimini tamamlaya-
bilenlerin daha kabiliyetli olması şeklinde de yorumlanabilir. Bu açı-
dan bakıldığında -özellikle yüksek öğretim- işverenler açısından, özel 
ve genel hünerlere yapılan bir yatırım olmaktan ziyade mezunlarının 

18 M.Blaug, op.  cit.,  s. 52. 
19 A.J.Culyer, op.  cit.,  s. 237. 
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nispî olarak dalıa yüksek üretken potansiyele sahip olduğuna ilişkin 
bir ayıklama vasıtasıdır. Nitekim bu ayıklama (screening) hipotezine20 

göre, eğitimin üretim açısından bir değeri varsa, bu da uygun insanların 
uygun işlere yerleştirilebilmesi için bir sinyal aleti niteliğinde olmasıdır. 

Sorunları kutuplaştırmak için varsayalım ki, eğitimin verimlilik 
üzerinde hiç bir etkisi yoktur ve eğitimcilerin varlığına işaret ettikleri 
kabiliyet ile işverenlerin değer verdikleri kabiliyet arasında yüksek bir 
korelasyon mevcuttur. Dolayısıyla bir kimsenin, kazançlar ile eğitim 
arasında bir korelasyon görmesinin beklenmesi, eğitimin tabiatı icabı 
daha az kabdiyetli olanları eleyen bir fditre  olmasından doğmaktadır. 
Daha az kutuplaşmış veya aşırı olan şekli de kuşkusuz araştırılan husus; 
kazanç farklarının  ne kadarının yatırımdan ne kadarının ise ayıklama 
faktöründen  kaynaklandığını tespittir. 

Ancak bu türlü bir ayrımı yapabilecek bir testin oluşturulmasının 
güçlüğü ispatlanmıştır. Eğer ayıklama hipotezinin içerisinde biraz ger-
çek payı varsa; bir ihtimal olarak öyle de farzedebiliriz  ki, yüksek kazanç 
elde edenlerin genel olarak eğitimlerini tamamlayanlar ve bunun delili 
olarak bir sertifikası  bulunanlar arasından çıkması gerekir21. Dolayısıyla 
okulu terkedenler fibtreden  geçmemişlerdir. Ancak hiç olmazsa Batı 
toplumları için okulu terk edenlerin, en az mezunlar kadar kazanıyor 
olmaları, ayıklama hipotezinin bu yorumu için bir talihsizliktir. Bu ayık-
lama hipotezinin bir başka talihsizliği de: İşverenler, çalışanları işe alır-
ken önce tecrübelerine bakmaktadırlar, dolayısıyla daha iyi ve özel bir 
seçme filitreleri  vardır. Nitekim kazanç farkları  üzerindeki eğitimin 
etkisi, iş-tecrübesi arttıkça düşer. Tekrar ifade  edelim ki, eldeki deldler 
ayıklama hipotezinin bu yönünü de destekler mahiyette değddir. Son 
olarak, eğitimin bir fditre  görevi görmesi, son derece pahalı bir mekaniz-
madır: Eğer işverenler açısından tamamen veya çoğunlukla, eğitim bir 
filitreden  ibaret ise işverenler daha ucuz bir ayıklama süreci (fditre) 
geliştirmesi -örneğin sürat intikal kabiliyeti testi- için ödeme yapabi-
lirler ve bunu da eğitim yerine kullanabilirler. Ancak böyle bir gelişme, 
şimdiye kadar gözlenmediğine göre eğitnn sürecinin kendisinin verimli-
liği artırdığına ilişkin kanaat büyük ölçüde pekişmektedir.22 

Konu hâlâ çelişik kalmakla birlikte, bu güne kadar toplanan bulgu-
lar ayıklama hipotezinin hiç bir aşırı türünü güçlü bir şekilde destekler 

20 K.J.Arrow,  "Higher Education as a Filter", Journal of  Public Economics, 2, 1973 
ss. 193-216. 

21 A.J.Culyer, op. cit.,  s. 238. 
22 İbid.,  s. 238. 
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mahiyette değildir. Dolayısıyla bu tespit, eğitimin bir kimsenin ömür-
aralığında karşısına çıkacak fırsatları  veya elde edebileceği büyük imkân-
ları artıran ve bireyleri, düz işçiliğin piyasada çalışırken veya işsiz iken 
verdiği yıpratıcılıktan kurtaran bir temel neden olduğuna inananları 
rahatlatan bir düşüncedir. 

B. Bir Yatırım Olarak Eğitim: Fayda Maliyet Analizi Yaklaşımı: 

a. Beşeri  Sermaye  Teorisinin  Eğitime  Uygulanmasının 
Varsayımları 

Eğer eğitimin kazançları artırdığı görüşü kabul edilirse, yatırımın 
beşeri sermaye modelinin eğitim alanına uygulanmasından hayrete 
düşmemek gerekir. Beşeri sermaye teorisinin eğitime uygulanmasında 
literatürde görülen tipik varsayımlar şunlardır : 2 3 

(a) Bireyler ömür-boyu kazançlarını, maksimize ederler. Bu varsa-
yımın iki sonucu vardır : 

(i) İlk olarak, eğitim aynı zamanda, paıa-dışı faydalar  da sağla-
dığından tahmin edilen getiriler, diğer şeyler sabitken gerçek getirileri 
olduğundan düşük gösterecektir. 

(ii) İkinci olarak, çalışma -saatleri model dışındaki anlaşmalara göre 
düzenlendiğinden, bireylerin kendi ömür-boyu kazançlarım maksimize 
edecek şekilde; her yılki çalışma saatlerini seçmeleri makûl gelmemek-
tedir: Zira hayatta çalışmaktan ve gelir kazanmaktan başka yapıla-
bilecek güzel şeyler de vardır. Ancak C. Lindsay'ın eğitime bağh olarak, 
çalışılan saatlerdeki değişmeyi dikkate alarak, yaptığı araştırma türün-
deki çahşmalar azınlıkta kalmaktadır. 

(b) Okuldan sonra, bir ilave eğitimin (hizmet-içi eğitim dahil) 
mevcut bulunmaması halinde; yaş kazanç profili  düz (sabit) olacaktır. 
Bu varsayımın geçerliliğinin, gerçek hayatla karşılaştırdığımızda bazı 
güçlükleri olduğu ortadadır. Zira bir çok eğitilmiş işçi, tedricen artan bir 
ücret baremine göre çalışırken, başka eğitilmiş bir çok işçi ise zaman 
içerisinde artması beklenmeyen reel ücretle istihdam edilmektedirler24. 
Bazen okul-sonrası eğitimin ve "tecrübenin"etkilerini ayırd etmeye izin 
vermek için, eşitliğe bir başka ilave değişken daha eklenmektedir. 

23 İbid.,  s. 238. 
24 İbid.,  s. 239. 
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(e) Tüm bireyler, sermaye piyasalarına eşit olarak ulaşmakta eşit 
iktidara sahiptirler. Bu bölümde daha önce görüldüğü üzere bu varsayım-
lar güçlü bir şekilde savunulabilir değillerdir. Oysa getiri hadleri anali-
zinde, bu ulaşma iktidarına yani eğitimin finansmanı  için piyasaya ulaş-
mada farklı  durumda bulunma dolayısıyla bir ayarlama yapılmamak-
tadır. Sadece ABD'deki zenciler ve beyazlar açısından farklı  getirilerin 
hesaplandığı bilinmektedir. 

(d) Eğitim sırasında, işgücü hiç istihdam edilmemekte ve mezuni-
yetten sonra ise, hayat boyu hep çalışmakta yani hiç işsiz kalmamakta-
dır. Bu varsayım çeşitli ülkelerdeki uygulamalarla çelişmektedir. Ör-
neğin ingiltere'de yarı-zamanlı (part-time) eğitim özellikle mesleki eği-
tim açısından örneğin muhasebeciler, mühendisler, hukukçular v.s. için 
mümkündür.25 Bunun ötesinde "açık öğretim" uygulaması meseleye 
çok daha farklı  bir boyut getirmiştir. Eğitimin tam-zamanlı-okul eğitimi 
şekbnde algılanması varsayımı açıkça yukarıda ifade  edilen gerçekleri 
kapsamakta güçlük çeker. 

b. Eğitimin  Maliyet  ve  Faydaları: 

(1) Eğ i t imin Ma l i y e t l e r i : 

Eğitimin maliyeti olarak şu üç mahyeti:26 (i) Doğrudan maliyet 
(ii) Dolayb maliyet (iii) Sermaye maliyetini gözden geçirdikten sonra 
sosyal ve kişisel maliyet ayrımına değineceğiz. 

(i) Doğrudan Ma l i ye t (h): 

Bu maliyet gerek öğrencilerin (veya ailelerinin) ve gerekse ka-
munun yaptığı harcamaları kapsayan maliyet olup şu kalemleri içerir: 

Kamusal Doğrudan Maliyet (l) : işletme ve idameye tahsis edden 
cari giderler: (1) Personel maaşları (öğretmen ve idari personel maaşları) 
(2) Kırtasiye, haberleşme, yakıt, mefruşat,  kütüphane ve laboratuvar 
giderleri (3) Bakım giderleri. 

Kişisel Doğrudan Maliyet (k): (1) Kayıt ve dönem harçları, resim-
leri (2) Kitap ve ders masrafları  (3) Okul için gerekli taşıt masrafları27. 

25 İbid.,  s. 239. 
26 G.B. Atkinson, op.  cit,  ss. 12-23. 
27 İbid.,  s. 12-18. 
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Böylece eğitimin doğrudan maliyeti : 

n n 2 h 2 ( l t + k t ) dir. 
t= ı t=ı 

(ii) Dolayl ı Ma l i ye t (m): 

Bu maliyet, eğitim sırasında çalışma çağında olanların, eğitim-sü-
resince çalışmayarak vazgeçtikleri ücret (kazanç) tutarıdır. Doğrudan 
maliyetler bir fiili  akım olduğu halde, dolaylı maliyetler zımnî bir ka-
yıttır. Şöyle hesaplanırlar : 

Burada mt vazgeçilen fiili  kazancı, Et vazgeçüen fırsat  kazancını, e 
eğitime devam ederken elde edilen fiili  kazancı göstersin, e — 0 kabul 
edersek mt — Et olur. 

Konuyu kapatmadan önce dolaylı ve doğrudan maliyetlere ilişkin 
evrensel eğilimlere bir göz atalım: (i) Birincisi kişisel doğrudan maliyet 
kalemlerinden olan kayıt-dönem harç ve resimleri, toplam maliyet 
içerisinde devamlı bir düşüş göstermektedir. Ancak son iktisadi buhran-
dan sonra kayıt dönem harç ve resimlerinde en azından bir mutlak değer 
artışı gözlenmektedir, (ii) İkincisi ise vazgeçilen kazanç yani dolaylı 
maliyet, toplam maliyetin en büyük kalemi olmakla birlikte, zaman 
içerisinde iktisadi büyümeye paralel olarak, nispî önemi azalmaktadır. 
Bununla birlikte özellikle yüksek öğretimin dolaylı maliyeti gelişmiş 
ülkelerde, doğrudan maliyetinden daha yüksektir. 

Ancak, işsizliğin yaygın olduğu ve ücretlerin düşük bulunduğu az-
gelişmiş ülkelerde, bu eşitsizliğin yönünün değişmesi mümkündür. 

(iii) Se rmaye Ma l i ye t i (n) 

Eğitim beşeri sermaye ürettiğine göre, bir yatırım malları endüstri-
sidir. Sermaye maliyetlerini dışarda tutarsak, kısa dönem marjinal ma-
liyetleri elde edebiliriz. Eğer sermaye maliyetlerini de katarsak uzun-
dönem marjinal maliyetlere ulaşabiliriz. Sermaye ve işletme maliyetleri 
( = doğrudan -f  dolaylı maliyetler) ayrımı yukarıdaki sebeple önem 
arzeder. 

n n 

. 2 mt  — 2 (Et  — e) t—ı t=ı 

2 rnt > 2 ht 
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Diğer taraftan  yıllık sermaye maliyetini, sermayenin yıllık kirası 
cinsinden ifade  edebdiriz.:28 

n = S + Pt  r 

n — Sermayenin  yıllık  kirası 
§ = Yıllık  amortisman 
Pt  = Sermaye  malının  fiyatı 
r  = Faiz  oranı 

Amortismanlar (o) doğrudan maliyet kalemi olup, sermaye malının 
ekonomik değerindeki yıpranmayı gösterir. Bu sermaye malları: Binalar 
bdgisayarlar, laboratuvar teçhizatı, taşıtlar v.s. gibi. Pt ise sermaye 
malının aktife  giriş değeridir. Burada Ptr bir fırsat  maliyeti olarak, do-
laylı yani zımnî bir maliyettir. Devlet, Pt kadar sermayeyi r faiz  haddin-
den borç vererek Ptr kadar gelir elde edebilirken, bundan vazgeçmek-
tedir. Ancak burada bir hatırlatma yaparak, amortisman ayrılırken özel-
likle yeniden değerleme esasına uyuluyorsa, faiz  yükünün de amortis-
man ayrılmamış sermaye üzerinden hesabında yarar vardır. 

Kuşkusuz, söylemeye gerek yoktur ki, n hesaplandıktan sonra öğren-
ci sayısı N'yc bölünerek öğrenci başına sermaye maliyeti elde edilir29 : 

q = nl  N 

(iv) Sosya l Ma l i ye t ( T o p l a m M a l i y e t = C) 

Burada sosyal maliyet, eğitimin toplam maliyetini verdiğinden; 
doğrudan, dolaylı ve sermaye maliyetlerinin üçü de hesaba katılırlar. 
Ancak sosyal maliyetin hesabına geçmeden önce kamusal ve kişisel ma-
liyetler ayrımına bir göz atmakta yarar vardır. 

Kişisel Maliyet (c) : Eğitimin kişisel maliyetine giren kalemler şun-
lardır: Kişisel doğrudan maliyet (k  = kayıt  dönem  harçları  -j-  kitap 
ve  ders  masrafları  okul  için  gerekli  taşıt  masrafları)  ve dolayh mali-
yet (m—  vazgeçilen  kazanç)  dır. Ancak bu toplamdan öğrencilere, 
devlet veya vakıflarca  sağlanan karşılıksız burs ve mali yardımları düş-
mek gerekir.30 

28 R.Rees, Public  Enterprise  Economics,  London, Weidenfield-Nicholson,  2. Baskı. 1984, 

8. 46. 
29 G.B.Atkinson, op.  cit.,  s.  21. 
30 M.Blaug, op.  cit.,  s. 49. 
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Kamusal Maliyet (d): Bu devletin katlandığı maliyettir. Bu maliyete 
sermaye maliyeti (n) ile doğrudan kamusal maliyet (/) yani personel 
maaşları, malzemeler, enerji ve günlük bakım giderleri girer. 

Sosyal Maliyet (C): Bu maliyet (—  doğrudan  maliyet  -f-  dolaylı 
maliyet  -j-  sermaye  maliyeti)  kalemlerinin üçü de katılarak hesaplana-
bileceği gibi bir başka yoldan kamusal ve kişisel maliyetleri toplayarak 
da bulunabilir. 

n n ' u 
S C  = I,  (lı  t + m t + qt)  = S (dt  + Ct) 

t= l t=l t= l 

(2) Eğitimin Çıktısı (Faydaları) : 

Eğitimin çıktısına ilişkin olarak çeşitli faydalarını  gözden geçire-
ceğiz:31 Önce (i) Doğrudan faydalar  (kazanç farkı)  (ii) Doğrudan 
faydaları  ve uyarlanması (iii) Dolaylı parasal faydaları  (iv) Para-dışı 
getirileri (v) Dışsal faydalar  (vi) Dışsal "Maliyetler = Fenalar (Bads)' 
kalemlerini ele alacağız. 

Daha sonra sosyal ve kişisel getirder tasnifine  değineceğiz. 

(i) Doğrudan F a y d a l a r ı (A Et) : 

Eğitimin, örneğin yüksek öğretimin doğrudan faydası,  lise mezunları 
ile olan, ömür boyu gayri-safi  kazanç farkından  ibarettir. Bir başka deyiş-
le kazanç farkları,  eğitimin doğrudan faydalarını  oluştururlar. Aşağıdaki 
çizelgede OECD ülkelerindeki yıllık kazanç farkları  yani doğrudan fay-
dalar endeksi gösterdmektedir. 

(Çizelge: 7.2) 
OECD Ülkelerinde Eğitim Düzeyine Bağlı Olarak Yıllık Ortalama Kazanç Endeksi 

Ülkeler Yıl İlk-öğretim Orta-öğretinı Yüksek-öğretim 

Belçika 1960 100 251 502 
Kanada 1961 100 144 263 
Fransa 1968 100 183 289 
Yunanistan 1960 100 139 220 
italya 1969 100 141 244 
Japonya 1968 100 117 161 
Hollanda 1965 100 131 152 
Norveç 1966 100 140 213 
A.B.D. 1967 100 129 200 
ingiltere 1967 100 140 225 

Kaynak : Psacharapoulos, G., Earnings and Edueation in OECD Countries, OECD, Paris, 
1975, s. 175. 

31 G.B.Atkinson, op.  cit.,  ss. 25-42. 
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Daha önceki tartışmalardan bilindiği üzere, tüm kazanç farklarının 
eğitime atfedilmesi  mümkün değildir. Bir başka deyişle Blaug'un 
öngördüğü üzere kazanç farklarının  ancak bir a oranını eğitime atfe-
debiliriz32. Bu düzeltmeyi şimdilik ileriye bırakırsak, doğrudan fayda: 

S A E t = S (£t  — h) 
t=ı t=ı 

Et  = Yüksek  öğretim  mezununun 
yıllık  kazancı 

et  Lise  mezununun  yıllık  kazancı 

olarak tespit olunur. İleride kazanç akımlarını, farklarım  ve maliyetleri, 
yaş kazanç profdleri  konusu içerisinde daha geniş olarak ele alacağız. 
Ancak çizelgenin ve günlük hayata ilişkin gözlemlerimizin ortaya koy-
duğu; gerçek eğitimin bir kazanç farkı  yarattığıdır. 

Eğer marjinal prodüktivitenin (MP) ücrete (W) eşit olduğu var-
sayımını kabul edersek, ücret farkları,  verimlilik farklarına  eşit olacak-
tır. 

MP  = W  ise 

A MP  = A W  = A Et  olur. 

Aslında eğitime özellikle vükek öğretime talep bu ücret farkların-
dan doğmaktadır* 

(ii) Dolay l ı Pa r a s a l F a y d a l a r : 

Eğitimin dolaylı parasal faydalar  yarattığı gözlenen bir olgu olup, 
şu şekillerde ortaya çıkarlar: (1) Bireyin elde ettiği eğitim miktarı ile 
buna sonradan ilave edilecek eğitim miktarı arasında bir ilişki vardır: 
Firmalar kendi eğitim programlarından geçirecekleri elemanları seçer-
ken, daha çok eğitimden geçmiş olanları tercih etmektedirler: Zira 
genel eğitim* (okul eğitimi) üzerine firma  içi eğitimi çok daha kolayca 
ekleyerek, prodüktivite artışının daha yüksek ve daha düşük maliyetle 
mümkün olabileceğinin farkındadırlar.  Bu eğitimle yetiştirme program-
ları arasındaki ilişki "eğitimin seçenek değeri" olarak adlandırılmakta-

32 İbid.,  ss. 31-32. 
*Genel eğitim olarak kastedilen okul eğitimi olup, işgücünün verimliliğini belli bir firma 

için değil bütün firmalar  yani ekonomi için yükseltir. 
Özel eğitim ise, işgücü verimliliğini ancak belli bir firma  açısından artırır. Örneğin Harb-

okulları gibi. Yetiştirme programları (hizmet-içi eğitim) ise genel eğitime daha yakındır. 
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dır. Bir başka deyişle bir eğitim basamağının tamamlanması, diğer eği-
tim aşamalarının tamamlanabilmesi seçeneğini (option) bahşetmekte-
dir. 

(2) İkinci olarak bazı dolayh faydalar,  tahsildeki birey tarafından 
değil, ailesi tarafından  da elde edilebilir. Örneğin anaokulu ve ilkokul 
çağındaki çocukların okula gitmeleri, annelerin başka işlere zaman 
ayırabilmelerini mümkün kılmaktadır. Eğer anneler dilerlerse çalışa-
rak aile bütçelerine ve milli gelire daha çok katkıda bulunabilirler. 
Weisbrod'un ABD için yaptığı hesaplamaya göre dk okullardaki 
çocukların bakımının toplum açısından değeri, bu okulların maliyetinin 
dörttebirine eşittir33. 

(3) Üçüncü olarak bazı dolaylı faydaların  varlığı, eğitimin tamam-
lanmasından çok daha sonra hissedilir: Zira kuşaklar-arası etki, ana-baba 
de çocukların eğitimi arasındaki ilişkiden kaynaklanmaktadır.  Örneğin 
Robbins Komitesi'nin Yüksek Öğretim konusundaki raporuna göre 
ingiltere'de baba 18 yaşın üzerinde eğitim görmüş ise, çocuğun tam-za-
manlı yüksek eğitime girme şansı % 32 iken baba minimum okul bırak-
ma yaşı olan 16 yaşın üzerinde eğitim görmemişse çocuğunun yüksek 
öğrenime kabulü ihtimali % 2'dir34 . Ana ile çocuğun eğitim düzeyleri 
arasında benzer bir ilişki mevcuttur. Dolayısıyla eğitim görmüş aile-
ler arasında bilginin kuşaklar boyu devri, daha fazla  üzerinde durulmuş 
bir husustur. 

(4) Eğitim, ailenin hacmini tayin eden faktör  olmaktadır. Eğitim 
doğum oranı üzerinde etkdi olduğu gibi sağlık koşullarını ve beslenmeyi 
de etkilemektedir. 

(5) Bundan başka eğitimin aile bütçesi içerisinde dolaylı olarak et-
kisi çeşitli yollardan olabilir: Ade bütçesini ve hesabını tutabilmek, ver-
gi beyannamesini doldurabilmek, sosyal yardımları izleyebilmek, idari 
makamlara karşı haklarım savunabilmek gibi. 

(iii) Pa r a -d ı ş ı Get i r i l e r : 

Eğitim bir yönü de yatırım, diğer yönü de tüketim malıdır. Burada 
söz konusu edilen, eğitimin, tüketim malı olarak sağladığı faydalardır. 

33 İbid.,  34. 

34 Reports  of  the  Committec  on  Higher  Education  (Robbiııs), London, HMSO, 1963, 
Appendix 1,3. 60. 
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Bir başka deyişle eğitimin faydaları  ya çalışma veya dinlence ile 
ilgilidir. Buradaki tüketim faydaları,  genellikle dinlence ile ilgili husus-
lardır35 . 

(1) Öncelikle eğitim, bireyin zevklerini, tercih paftasım  daha doğru-
su seçenekleri genişleterek değiştirir. Örneğin eğitilmiş bir insanın tü-
ketim paketine; kitap, plak, kaset, opera, tiyatro, sinema, gezi, spor, 
bale, sanat, kültür gibi yeni mallar girerek, mal bileşimini değiştirir. 
Bir başka deyişle, bireyin, teknolojik dermenin sağladığı yeni tüketim 
mallarından fayda  çekebilmesinde anahtar, aldığı eğitim düzeyidir. 

(2) Eğitimle ilgili diğer, bir tüketim faydası,  yan ayni ödemeler 
(fringe  benefits)  dir. Bunlar işverence ayni (reel) olarak çahşana yapı-
lan ödemelerdir. Lojman, araba, sağhk yardımı, tatil kampı, sosyal 
tesis gibi tüketim faydalarının  ve çalışma yerindeki çevre şartlarının 
rahatlığının, eğitim ile değiştiği gözlenmektedir. 

(iv) D ı ş sa l l ı k l a r : 

Eğitim çeşitli olumlu dışsallıklar yaratır. Bunları daha sonra 
"Dışsallıklar ve Üretim" başlığı altında inceleyeceğimizden burada sa-
dece adlarını sıralamakla yetinelim: (i) Teknolojik ilerlemede hızlanma, 
(ii) uyum kabiliyetinin yükselmesi, (iii) eğitimin suç işlemeyi azaltması 
(iv) toplumsal değerlerin yeni kuşaklara transferi  yani sosyalleşmeyi 
sağlaması, (v) demokratik terbiyenin yaygınlaştırılması  ve demokratik 
katılımın teşviki (vi) mahalli nitelikteki dışsallıklar: Tıp Fakülteleri'nin 
bölge sağhk hizmetlerini artırması gibi. 

(v) İk t i s ad i " F e n a l a r " (Olumsuz D ı ş s a l l ı k l a r ) : 

Yukarıdaki tartışmalardan eğitimin çıktısının tamamiyle faydalı 
olduğu kanısına kapılmamak gerekir. Eğitimin bazı olumsuz dışsalhk-
ları da bulunmaktadır. Özellikle I. Jllich30 okul eğitimini günümüzde 
şiddetle eleştirmektedir. Bu eleştiriler ya da ortaya konulan fenalar  şun-
lardır: (1) Eğitim sistemi, yani okullar, toplumdaki otoritenin, imtiyaz-
ların ve bürokrasinin ocağıdır. Burada orta sınıf  çocukları, sistemin içe-
risinde pasif  bir unsur olarak işbirliği yaparlarken, çalışanların çocukları 
ise başarısız sayılarak sistemin dışına itilmektedir. (2) Okul doyumsuz 
tüketicilerin yetiştirildikleri ve dolayısıyla toplu-tüketim toplumunun bir 
aracıdır. (3) Aşırı-eğitim yani istihdam yerlerine bakışla aşırı derecede 
eğitilmiş bir işgücü ordusunun varlığı gözlenmektedir. Maden işçiliği, 

35 G.B.Atkıııson, op.  cits.  36. 
36 I.IUich, De-schooling  Society,  Caldor-Boyars, 1971. 
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şoförlük,  gece bekçiliği, temizlikçilik gibi çeşitli işler işçi beklerken, dok-
toralı ve yüksek lisans mezunu binlerce genç gelişmiş ülkelerde iş ara-
maktadır. (4) Okulların kendi aralarında kalite farklılaşmasına  uğra-
ması, mevcut toplumsal tabakalaşmayı yarma yani geleceğe yansıt-
maktadır. 

(vi) Sosya l ve Kiş ise l Get i r i ler Ayr ımı : 

Sosyal  Getiri:  Eğitimin sosyal getirişini hesaplamada iki yol var-
dır3 7 : (1) Birincisi vergiden önceki düz işçi ile ücret farkını,  eğitimin sos-
yal getirişi olarak kabul etmektir. Araştırmalarda izlenen yol bu yön-
temdir. Brüt ücretin, marjinal prodüktiviteye eşit olduğu varsayımın-
dan hareketle, eğitimin sosyal getirişi olarak brüt ücret farkı  alınmak-
tadır. Ancak örneğin sadece yüksek öğretim kademesinin sosyal getirişi 
isteniyorsa, lise mezunları ile ücret farkı  AEt ele alınır. (2) İkincisi ise 
bu brüt ücret farkına  dışsallıkların eklenmesine (A Et) ilişkin yöntem-
dir: Bir başka deyişle sosyal getiri alanında ilk yöntem (brüt ücret farkı) 
tabanı, dışsallıkları da içeren ikinci yöntem ise tavanı oluşturmaktadır. 
Bu yöntemi geliştiren Becker'e göre, Denison'un hesaplamasında 1929-
1957 yılları arasında ABD'de adam-başma gelirin % 1.60 arttığı bilin-
mektedir. Bu büyümenin % 0.67'si eğitim, süresindeki artış, % 0,58'i 
bilgideki ilerleme ile açıklanabilir. Teknolojik ilerlemeyi (bilgideki iler-
leme), eğitimin sağladığı bir dışsallık sayarsak, eğitimin katkısı ya da 
sosyal getirişi iki katına çıkar. 

Kişisel  Getiri:  Araştırmalarda izlenen yol; sosyal getiri, brüt ücret 
farkından  ( = A Et)» ücretten kesilen doğrudan vergilerin (v) çıkar-
tılması ile eğitimin kişisel getirişi (A E p ) bulunur : 

A Ep = (A  Et  — v) 
Dikkat edilmesi gereken husus; eğitime olan kişisel talep ile eği-

timin kişisel getirişi arasında ilişki bulunduğudur. Zira eğitime kişisel 
talep, kişisel getiri lıaddinin bir fonksiyonudur38. 

D = f  (r) 

c.  Yaş-Kazanç  Profilleri: 

Yaş-kazaııç profilleri  çeşitli eğitim düzeylerindeki kişilerin veya 
kuşakların; ömür boyu kazançlarının seyrinin, geometrik veya arit-

37 G.S.Becker, op.  cit.,  s. 196, 
38 G.S.Becker, Humarı  Capital  and  Persoııal  Distribution  of  Income,  Ann Arbor, Michi-

gan U.P., 1967, ss. 2-12. 
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metik bir ifadesidir.  Bir başka deyişle, eğitim düzeyi ve yaşa göre kazanç 
akımının değişiminin saptanmasıdır. 

Yaş-kazanç-profilleri  ile net ömür-boyu-kazanç-akımı arasındaki 
fark;  yaş-kazanç-profilinin,  gayri safi  nitelikte olmasından doğmaktadır. 
Yaş kazanç profilinden  indirimlerle, net-ömiir-boyu-kazanç-akımı elde 
edilebilir. 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, ek-eğitimin, ömür-
boyu-kazancı genellikle yükseltebileceğini ifade  edebiliriz: Böylece bi-
reysel eğitim talebinin gelecekte getiri elde etmeye yönelmiş kişisel 
yatırım niteliğinde olduğuna dikkat etmeliyiz. 

Fakat önemli olan husus, ek eğitimin "yaş kazanç profilini"  yukarıya 
doğru kaydırmasının azalarak olması ve "yaş-kazanç-profilinin"  bir 
doruk noktasına ulaştıktan sonra düşmesidir. Bu yaş kazanç profilinin, 
eğitimden sonra hızla yükselip belli bir doruğa vardıktan sonra düşüş 
göstermesinin nedeni, eğitimin toplam mabyeti ile beşeri sermayenin 
zamanla yıpranmasıdır. Ayrıca yaşın ilerlemesinin kazanç yeteneği 
üzerinde olumsuz etki yaptığını da gözden kaçırmamak gerekir. Aşağı-
da (Şekil: 7.1) de Hindistan39 için lise ve yüksek öğretim mezunlarına 
ilişkin, yaş-kazanç-profilleri  gösterdmektedir. 

1.000 
+ 

0 

_i , , . — Ya? 
10 20 30 AO 50 «0 

(Şekil: 7.1) 

39 M.Blaug-P.R.G.Layard, Causes  of  Graduate  Unemployment  in  India,  London. Penguin, 
1969, s. 21. 
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Şimdi bu düzgün gelişen yaş-kazanç-profillerinin  özelliklerine kısa-
ca değinelim:40 

(1) Bütün profiller  eğitim düzeyi ve okula gidilen yda bağlı ol-
maksızın, 40 yaş civarına kadar yükselmekte ve sonra düzleşmekte, 
bazı durumlarda ise düşüş göstermektedirler. Yani profiller  dış bükey 
niteliktedirler. 

(2) Daha yüksek bir eğitim düzeyine ulaşma; çahşma hayatının dk 
dönemlerinde kazancın daha hızlı yükselmesini sağlamakta ve mutlak 
bir kesinlik olmamakla birlikte, yüksek bir başlangıç kazancına kavuş-
turmaktadır. 

(3) Daha yüksek bir eğitim düzeyine ulaşma; maksimum kazancın 
elde edddiği yılı geciktirmekte ve emekli maaşını yükseltmektedir. 

(Şekil: 7.1)'de verilen örneğin Hindistan'a ilişkin olmasına karşılık, 
ABD, îngilt ere, Meksika gibi ülkelerde düzgün gelişen yaş-kazanç-pro-
fillerinin  aynı özelliklere sahip oldukları yapılan araştırmalardan anlaşıl-
maktadır. Yaş-kazanç-profilinden  nasıl net ömür-boyu kazanç akımının 
elde edilebileceği de (Şekil: 7.2) de gösterilmektedir. 

40 M.Blaug. Economics of  Education, op.  cit.,  s. 27. 
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Yatay taralı alan, üniversiteye devamın doğrudan maliyetini ( = 
2 ht) dikey taralı alan dolaylı maliyetlerini (2 mt), taranmamış alan ise 
lise mezununun yaş kazanç profilini  ( = 2 et) göstermektedir. Burada 
sermaye maliyeti doğrudan maliyetler içerisinde düşünülmektedir. 
Dolayısıyla yüksek öğretimin net ömür boyu getirişini yukarıdaki 
(Şekil: 7.2) den şöyle türetebiliriz: 

60 60 22 
2 A Et  = 2 (Et  —et)  — 2 (mt  + ht) 

t-=22 t=22 t=18 

Burada A Et yüksek öğretimin net ömür boyu kazancını, Et yüksek 
öğretim mezununun kazancım, e t lise mezununun kazancım göster-
mektedir. 

Şimdi kısaca bu yaş kazanç profillerinin  hangi yöntem ve verilere 
göre hazırlandıklarına değinelim.41 

(1) Kuşak-ömür-boyu-devrelerinden (cohort life  time earnings 
cycle) yani zaman serilerinden. 

(2) Nüfus  sayımlarının çapraz-kesit verilerinden. 

Birinci almaşıkta, aynı kuşağın çeşitli eğitim düzeylerinde olan ki-
şilerin ömür-boyu-kazançlarınm, zaman serileri saptanmaktadır. Örne-
ğin 1930 yrılında doğanlardan çeşitli eğitim düzeylerinde yıllık kazanç 
verileri her yıl izlenir ve bir çizelge hazırlanır. En mükemmel yaklaşım bu-
dur. Homojen bir beşeri sermaye birikimini çeşitli eğitim düzeylerinde 
yapmış olan aynı kuşağın çocuklarının, ömür-boyu-kazançları karşılaş-
tırılmaktadır. Yalnız bu yöntem, en-az 40-50 yıllık bir gözlem süresine 
ihtiyaç göstermektedir. Bu ise herhangi bir araştırma için çok uzun bir 

, süredir. Ayrrıca bu zaman serisi tipi, yaş-kazanç-profili,  iktisadi büyüme-
nin ve enflasyonun  etkilerini de taşıyacağından, belli kusurları da içerir. 

îkinci yöntem ise, nüfus  sayımları kazanç beyanlarından çıkarılacak 
bir çapraz kesit çizelgesine ulaşmaktır. Böylece çeşitli yıllarda doğmuş 
kuşakların belli bir andaki kazançlarını saptayarak, eğitim ve kazanç 
ilişkisi bulunmakta; bir başka deyişle farklı  yaşlarda bulunan kuşak-
ların birbirine eklenmesi ile bu "anlık analizde" bir zaman serisi elde 
edilmektedir. Sakıncası ise; çeşitli kuşakların, homojen olmayan beşeri 
sermayelerinin, sanki homojenmiş gibi kabul edilmesidir. 

Yalnız gerek ömür-boyu-kazanç zaman serderinin, gerekse çapraz-
kesit-kazanç verilerinin hazırlanmasında; ülke çapında tam sayımın, 

4 İbid.,  s. 4 . 

/ 
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-nüfus  sayımı verileri bu soruya cevap verecek şekilde düzenlenmiş 
ülkeler hariç-mümkün olmaması nedeniyle, örneklemeye veya başka 
yollara baş vurulmaktadır. İleride Türkiye'ye ilişkin hesaplamalarda 
bu yolu seçeceğiz. 

Yaş kazanç profillerini  elde etmede, nüfus  sayımı ve örnekleme yön-
temi kullanırken, çapraz-kesit sonuçlarını yapay "zaman serderine" 
çevirirken zaman boyutunun gerçek hayatta ortaya çıkarması kaçınd-
maz otonom değişkenler ihmal edilmektedir. Bu çevirme sırasında, ger-
çek hayatta zaman serilerinin içerdiği değişkenlerle dgdi düzeltmeleri 
yapmak gerekir. Bu değişkenler42: (1) Ortalama insan ömrü süresinin 
değişmesi (2) adam-başına reel gelirin artışı (3) devrevi hareketler ve 
vergi tarifelerindeki  değişmeler. 

Yaş-kazanç profilleri,  yalnızca eğitim de ilişkili değddir: Çünkü 
kişiler arasındaki kazanç farkları,  genellikle kullandıkları fizik  kapital 
(makine ve teçhizat), teknoloji, kurumlar arası farkhhklardan  da kaynak-
lanabilir. Kazanç farklarının  ne kadarının eğitime atfedilebdeceği, 
Becker tarafından  a (alfa)  katsayısı ile kazancın 2 / 3 si olarak tespit 
olunmuştur. 

d.  Bir  Yatırım  Olarak  Eğitime  Fayda-Maliyet  Analizinin  Uygu-
lanması  : 

Eğitim yatırımlarının İGH'ni şöyle hesaplayabiliriz: Varsayalım 
ki, bir örnek olarak, 43 yıllık bir çalışma-hayatı olan bir bireyin dört 
yıllık bir yüksek öğretiminin ortalama getiri haddi bulunmaya çalışıl-
maktadır. Söz konusu getiri haddi, net halihazır değeri sıfıra  eşit kılan 
değerdir. Eğer eğitimin doğrudan maliyeti (sermaye maliyeti dahil) 
€, ortalama bireyin okula gitme yerine kazanabdeceği kazanç, yani do-
laylı maliyet (e) ve eğitimden sonra sağlayabdeceği daha yüksek kazanç 
Eg ile gösterirsek getiri haddi (r) yi aşağıdaki eşitliğin çözümü ile elde 
ederiz43. 

İGH  = r 

0 = V (Es  - e )  Y  (C +  <M 

t-ı (l  + r)t  t - 3 (l+r)  t 
Sol taraftaki  terim, kazanç artışının halihazır değerini temsil 

ederken, sağ taraftaki  terim ise eğitimin maliyetini temsd eder. Sonraki 

42 G.S.Becker, op.  cit.,  ss. 149-152. 
43 A.J.Culyer, op.  cit.,  s. 239. 
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terim sıfır  yılma doğru yani deriye doğru biriktirilirken, gelecekte doğan 
faydalar  ise geriye doğru aym tarihe iskonto edilir. 

Bu tür bir çalışma, kişisel ve sosyal getiri hadlerinin ayrı ayrı 
hesaplanmasına izin verir. Kişisel getiri haddi birey tarafmdan  elde 
edilen faydalar  ve katlanılan maliyetler esas alınarak hesaplamr. Bu 
durumda E s ve e vergiden sonraki kazancı. C ise eğitimin maliyetini gös-
terir; yani harçlar konusundaki sübvansiyonlar düşülür ve geçinme ve di-
ğer kişisel maliyetler kapsanır. Bir başka deyişle, kişisel maliyet (C) 
ele alınmaktadır. Sosyal getiri haddinde ise ödenen vergiler ve sübvansi-
yonlar da kapsanmaktadır. Sosyal getiri hadlerinin hesabında genellikle 
ne kadar para-dışı dışsallıklar bulunursa bulunsun dikkate alınmamakta-
tadır. Kişisel hadler, bireylerin eğitim talep etmekteki müşevviklerini 
ve eğitimin finansmanında  kişiler arası eşitliği ilgdendirdiği için önemli-
dir. Sosyal hadler ise, eğitim harcamalarının geri-ödenmesi konusundaki 
kararlar açısından önemlidir. 

Bazen hadlerin, marjinal veya ortalama hadler olarak mı hesaplan-
dığı konusunda kuşkuya düşülmektedir. Bu hadler genellikle ortalama 
hadler olup; bunlar bir üniversite sınıfı  için hesaplanmaktadırlar: Ancak 
bu örnek içerisinde çeşitli bireylerin kavrandığı açıktır44 . Bundan baş-
ka hesaplanan hadleri marjinalden ayırarak ortalama kılan bir diğer 
sebep mevcuttur: Örneğin, eğer getiri haddini bir eğitim basamağın-
daki yükselme için hesaplıyorsak; dolayısıyla hesaplanan hadler marji-
naldir. Diğer taraftan  bu haddi hiç bir eğitim dalını ayırmadan hesap-
lıyorsak, dolayısıyla bulunan had bir ortalamadır. Aşikârdır ki, eğitimin 
veya yetiştirme programının yer aldığı belli bir zaman aralığında öğre-
nim gören kimsenin karşısına bazı keyfi  durumlar çıkmaktadır: Sonun-
da ancak eğitim ve yetiştirme programlarından bazıları bir beşeri ser-
maye artışına sebep olurlar. Bu takdirde önemli olan husus getiri had-
dinin marjinal veya ortalama (yukarıdaki  ikinci türden) mi olduğundan 
ziyade, eğitimin bu hadleri ne kadar artırdığıdır. 

Bu hadlerin çoğu çapraz kesit analizine göre hesap eddmiştir.4s Ya-
tırım kararlarına ilişkin tercihler gündeme geldiğinde, söz konusu ya-
tırım kişisel veya sosyal olabilir, böyle bir seçimin yapılabilmesi için iki 
veriye; beklenen maliyetler ve kazanç-farklarına  ihtiyaç vardır. Daha 
önceki kararların değerlendirdebilmesi için ise, ideal olan, bir kuşağın 
bireylerinin çalışma hayatı boyunca izlenmesidir. Açıkça bu bağlam içe-

44 İbid.,  s. 240. 
45 İbid.,  s. 240. 
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risinde çapraz-kesit sonuçları yorumlanacaksa, cari veya (yakın geçmişe 
ait) çapraz kesit verderinin kullanımının makûl olduğundan emin ol-
malıdır.46 

(Çizelge: 7.3) de 1960'Iarın sonuna doğru çeşitli ülkelerdeki farklı 
yüksek öğretim dallarında hesaplanan getiri hadleri yer almaktadır. 
Sosyal getiri hadleri, kişisel getiri hadlerinden daha düşük çıkmakta-
dır. Zira yüksek kazanç sahiplerinin ödediği gelir vergisi, eğitime ya-
pılan sübvansiyonlardan az olduğu gibi, dışsalhklar ne kadar mevcut 
olurlarsa olsunlar hesaba katdamamaktadırlar. Bütün bunlara rağmen, 
dallar arasında ve ülkeler arasında hadler açısından değişme-çeşitldik 
çok çarpıcıdır. 

Daha sonraki bölümde yer aldığı biçimde, eğitime harcanan za-
manın alternatifi  cinsinden bir analize, (Şekil : 8.7) olduğu yatay eksen-
de eğitimde geçirilen zamanı ve SME eğrisinin getiri haddini gösterdiğini 
kabul ederek, girişmek aslında çok cazip gelmektedir. Ancak okul-eği-
timi H gibi bir homojen nesne olmayıp, eğitimdeki artışın getiri haddi, 

(Çizelge: 7.3) 
Yüksek Eğitimde Dala ve Ülkeye Göre Sosyal Getiri Hadleri (%) 
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İktisat 3.9 8.9 9.0 9.5 16.1 
İşletme Yönetimi 16.6 9.0 
Muhasebe 7.5 
Hukuk 10.6 9.5 10.0 6.0 17.4 
Tıp 3.1 13.0 5.0 11.5 11.9 
Dişçilik 8.8 8.4 
Mühendislik 1.4 8.4 7.5 8.0 16.6 17.3 
Tarım 2.2 1 5.2 
Mimari 9.0 
Uygulamalı Bi-

limler 1.4 7.0 
Orta öğretim öğ-

retmenlik Eği-
timi 6.0 9.0 

İlk Öğretim öğret-
menlik Eğitimi 7.0 

Yüksek öğ. Tümü 8.2 7.5 9.2 7.8 9.3 12.7 15.0 

Kaynak : Psaeharopoulos (1937) 

4 İbid.,  s. 2 4 . 
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ilave eğitim ile her zaman düşme göstermemektedir. (Çizelge: 7.4) de bu 
konuya örnek teşkil eden ilk, orta ve yüksek öğretim kademelerine iliş-
kin sosyal ve kişisel getiri hadleri yer almaktadır. Buna rağmen, genel 
ilke hâlâ uygulanabilir, yani hangi anlama gelirse gelsinler, eğer netice-
leri kabul edilirse; çeşitli eğitim düzeylerinin sosyal (veya kişisel) arzu 
edilirlikleri, bunların getiri hadlerinin sıralanması ile elde edilir. Bunun 
da ötesinde, eğer sosyal (veya kişisel) getiri haddi, sosyal (veya kişisel) 

(Çizelge: 7.4) 
On Ülkede Eğitim Kademelerinin Sosyal ve Kişisel Getiri Hadleri (%) 
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Kanada 1961 11.7 14.0 16.3 19.7 
Gana 1967 18.0 13.0 16.5 24.5 17.0 37.0 
Büyük Bri. 1966 — 3.6 8.2 — 6.2 12.0 
Hindistan 1960 20.2 16.8 12.7 '24.7 19.2 14.3 
İsrail 1958 16.5 6.9 6.6 27.0 6.9 8.0 
Meksika 1963 25.0 17.0 23.0 32.0 23.0 29.0 
Yeni Zellanda 1966 — 19.4 13.2 — 20.0 14.7 
Norveç 1966 — 7.2 7.5 — 7.4 7.7 
Porto Riko 1959 17.1 21.7 16.5 >100.0 23.4 27.9 
A.B.D. 1959 17.8 14.0 9.7 155.1 19.5 13.6 

Kaynak : Psacharapoulos (1973) 

fırsat  maliyetini aşarsa, bu takdirde bu harcamaların, sosyal (veya 
kişisel) bakımdan ekonomik tutarlılığına ikna olabiliriz: (Burada sosyal 
fırsat  maliyeti ile kastedilen, eğitim dışındaki almaşık yatırımın getiri 
haddidir.) Ancak bunun tersi geçerli değildir; zira daha önce gördüğümüz 
gibi bu analizde tüm faydalar  kavranamam aktadır. Genel olarak, eği-
tim yatırımlarının getiri haddi yoksul ülkelerde fizik  sermayeninkinden 
yüksek çıkmakta, gelişmiş ülkelerde ise daha düşük bulunmaktadır. 
Ancak hem beşeri, hem de fizik  sermayenin getiri hadleri daha yoksul 
ülkelerde daha yüksek tespit olunmaktadır. Bu gelişme, sezgisel olarak 
bir kimsenin yoksul ülkelerde tüm sermaye birikimlerinin nispî kıthğı 
ve gelişmiş ülkelerde eğitimin nispî olarak düşük parasal getiri sağlasa 
dahi yapdmaya değer bulunduğuna ilişkin gözlemi ile tutarlı gözükmek-
tedir.47 

47 İbid.,  s. s.242. 



EĞİTİM  KARMA  MALI 

3. ÜRETİM ve DIŞSALLIK : 

Açıkça ifade  etmekte yarar vardır ki; eğitim sadece okulda geçen 
yıllara eşitlenemeyeceği gibi, eğitimin faydalan  sadece malî de değildir. 
Bilindiği üzere bazı eğitim şekilleri negatif  parasal getiri sağlayabilirler, 
buna rağmen kişisel veya sosyal olarak yapılması gerekli görülebilir. 
(Örneğin papazların eğitilmesi gibi). Bizim açımızdan daba önemlisi, 
bir evrensel tavır olarak tüm toplumların; eğitimin miktarı, kalitesi ve 
elde eddebilirliği açısından, eğitime karşı oluşturdukları sosyal politika; 
eğitim, GSMH'nın büyümesine ve kişisel veya sosyal servete (sermayeye) 
katkısının ötesinde bir önem arzetmektedir. 

Dışsallıkların mevcut olduğu diğer alanlarda olduğu gibi, iktisat-
çılar eğitimin dışsallıklarımn varlığı ve hacmi konusunda ikiye bölün-
müşlerdir. Blaug'un 1972 yıhnda verdiği listede yer alanlar, eğitimin 
dışsalhklar literatürü taranarak elde eddmiş olup şunlan kapsamakta-
dır48 . (i) Mevcut kuşağın daha iyi eğitilmiş olmasından dolayı gelecek 
kuşakların elde edeceği gelir artışları (ii) istidatların tespitinde etkin bir 
mekanizma rolü oynaması (iii) işgücünün mesleki akışkanlığına yardım 
(iv) araştırma ve buluşların teşvikini sağlayan bir çevrenin yaratılması 
(v) "sosyal sorumluluğu" olan davranışların desteklenmesi (vi) siyasi is-
tikrarın, daha haberdar seçmenler ve siyasi liderler yetiştirilerek takviyesi 
(vii) kültürel varlığın iletilmesi ve beslenmesi (viii) entellektüel ve kültü-
rel ufukları  genişleterek, dinlence zamanının değerinin zenginleştiril-
mesi. Blaug ilk dört şıkkı "ekonomik saçdmalar" olarak görmekte bun-
dan sonrakileri ise "atmosfere"  ilişkin olmakla birlikte hepsini şu açıdan 
tatmin edici bulmamaktadır: Çünkü ilk gurup (parasal) servetin üreti-
mine katkıda bulunurken, ikinci gurup gözle görülmediği için, nihai 
olarak yorumlanabilmesi ve hatta açıklanabilmesi, ancak siyasal süreç 
aracılığı ile mümkündür. 

Bu faktörlere  ilaveten, toplumun yaygın olarak hissettiği bölüşüme 
ilişkin kaygılarını da eklemek mümkün olabilir49. Tüm vatandaşlarm 
minimum düzeyde okur-yazarlık ve dört işlem kabiliyeti kazanmaları 
vatandaşlık hakkı olmaktan ziyade bir ödev konusudur. İşte bu düzeyde 
niteliklere erişilmesi halinde, bunun ötesindeki niteliklerin arzu eden 
ve ulaşabdme kapasitesi olan herkese eşit olarak açık olması gerekir. Son 
iki kaygı Rawlscı düşüncedeki temel haklardan* kaynaklanmakta ve 

48 İbid.,  s.  242. 
49 İbid.,  s. 243 
*Rawls'in maksimin ilkesine göre; Pareto-ölçütünün bir türü olarak sosyal sözleşme düşü-
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dolayısıyla sosyal olarak add bir eğitim sisteminin elemanlarıdır: Veya 
alternatif  açıdan bu hakların kullanılabdirliğine ilişkin düzenleme 
dışsalhkların varlığı sebebiyle, başka bireylerin refahının  artmasını 
sağlamaktadır. 

Yukarıda da ifade  ettiğimiz gibi, bu anlaşmazlık veya tartışma bu 
faktörlerin  arzettiği önem konusundadır: Bu faktörlerin  var-olmadığına 
inananlar veya önemsiz sayanlar; tabiatiyle "harç ödemeye" dayanan 
özel eğitimi desteklemede ve hiç olmazsa, bunlardan bazılarının varlı-
ğına inananlar ise; devletin bedava eğitim sağlamasına taraftardırlar. 
Bu tartışmaya taraf  olmaksızın, üzerinde yaygın olarak anlaşmaya vard-
mış dört noktayı tespit edebiliriz:50 

(1) Tüm çocuklar için minimum bir eğitim döneminden geçilmesi 
zorunlu kılınmalı. 

(2) Böylesine bir zorunlu öğretimin tüketimi (kullanımı) bedava 
olmalı. 

(3) Böyle bir eğitim, minimum bir standardın altına düşmeyen ve 
geniş olarak tanımlanmış bir müfredatın  öğretilmesi de bağdaştırılmalı. 

(4) Eğer herhangi bir eğitim türü veya kademesi sübvansiyone edi-
lecekse, dışsallıklarm varbğı iddiası tek başına devletçe eğitimin (bedava) 
sağlanmasını gerekçelendiremez: Devlet uygun türdeki eğitim nerede 
sağlamrsa sağlansın (kamu veya özel sektörce) sübvansiyone edebilir. 

Bu tartışmanın gelecekte sona ereceğine dair bir umut ufukta  gözük-
memektedir. Bunun:51 (i) Bir nedeni, bu atmosfersel  etkilerin miktarını 
ölçmeye yönelik hiç bir teşebbüsün veya bunları (kısmen de olsa) mik-
tarsallaştıracak bir yöntemin icadına eğdişin var olmamasıdır. Netice 

nülürse: "Bir bilinmezlik örtüsü" altındaki toplum için, bölüşüm adaletinin temel kurallarının, 
sosyal sözleşmede neler olması konusunda bir anlaşmaya varmak mümkündür. Bunlar şu üç il-
kedir : 

(i)Herhangi bir faaliyetle  uğraşan veya bundan etkilenen her birey, herkesin tercih hür-
riyeti ile bağdaşan en geniş tercih hürriyetine sahip olmada eşit hakka sahiptir. 

(ii)Hiç bir eşitsizlik, en talihsiz (kötü) durumda olan bireye yarar sağlamıyorsa, adil sayı-
lamaz. Böylece, mevcut eşitsizliklerin bazılarının ortadan kaldırılması daha düşük konumda olan 
bireylerin çıkarına değilse, adil bir davranış (kaldırış) sayılamaz: Eşitsizliklere, herkesin yararına 
ise izin verilebilir. 

(iii)Toplumda işgal edilen mevki ve makamlardan doğan eşitsizlikler'e ulaşmak, herkesin 
kabiliyetleri ölçüsünde rekabete açık olmalıdır. 

50 İbid.,  s. 243. 
51 İbid.,  s. 243. 



EĞİM  KARMA  MALI 

olarak miktara dökülmemiş bir şeyin, küçük veya büyük olarak kabulü, 
bir kimsenin kişisel tercihine kalmıştır, (ii) İkinci ana neden ise, sağlık 
alanındakine benzer nitelikte, eğitimin gerçek üretimini (çıktısını) ölç-
meye yönelen (sağlıktakine  benzer dışsallıkların varolduğunu varsay-
dığımızda) ileri araştırmalar mevcut değddir. Sağlık Ekonomisi'nin bazı 
tekniklerinin bu konuya uygulanabdir olmasına rağmen, eğitim ekono-
misi hayret uyandıracak ölçüde bu alanda geri kalmaktadır. 

Ancak bilindiği üzere, eğitimcder, eğitimin tüm amaçlarının ve çık-
tılarının bebrlenmesine ve sayısallaştırılmasma karşı çıkmaktadırlar. 
Bu tür davranışların yarattığı sorun, bir kimseyi bir ilk teşebbüsten öte-
ye gitmekten alıkoymasıdır. Dolayısıyla bu teşebbüsler, çok kaba kal-
makta ve kolayca eleştirddiklerinden ölü doğmaktadırlar. 

Bu arada, çeşitli ülkelerde orta-öğretim ve üniversiteler için yapıl-
mış çıktı tahminleri mevcuttur.52 Örneğin Blaug ve Woodhall İngiltere'-
de yıUık okulu terkedenler ve 'mezun olanlar gibi kaba göstergelere daya-
narak araştırmalarım yapmışlardır. Bu tür temel ölçüler herhangi bir 
kabte değişmesini ihmal ettiği için, kaba çıktıları ağırlıklandırmak için 
yapılan düzenlemeler, bir ayarlama sayılmaktadır. 

Orta öğretim konusunda izlenen süreç şudur: Ekonomik kabte 
ayarlaması konusunda başvurulan dk ağırlık sistemi, ortalama olarak, 
okulu bıraktıktan sonra çalışma hayatı sırasında ortaya çıkan nispi 
kazanç farklarının,  orta öğretimin farklı  tür ve düzeylerinin, meslekî 
(vocational) değerlerini yansıttığı varsayımına dayanmaktadır. Yerüeri 
elde etmedeki yetersizlik dolayısıyla, yalnızca tahmin edilen kazançların 
halihazır değeri kabaca ayarlanmaktadır. Aşağıda (Çizelge: 7.5) de ikin-
ci sütunda çıktının zaman serisi yer almaktadır. Okulu bırakanların ayar-
lanmamış saydarı birinci sütunda yer almakta ve ayarlanmış gösterge, 
yıllık çıktı büyüme hızını % 2'den % 2,5'a çıkartmaktadır. İkinci tür 
"eğitime ibşkin" ağırlık sistemi okul (eğitim) dönemini esas almakta ve 
okul süresi, elde edden öğrenme zevkini yansıttığı kabul edildiğinden, 
temel seçdmektedir. Bir çok öğrenci okulu yasal okul-bırakma yaşından 
(İngiltere için 16 yaş) hemen sonra terk ediyorlarsa, yukarıdaki ölçüte 
göre, üretim (çıktı), okulda kalmaları halinde daha düşük kalitede ger-
çekleşir. Bu hesaplamanın neticeleri (Çizelge: 7.5) üçüncü sütunda yer 
almakta ve yıllık büyüme haddini % 2.6 oranına yükseltmektedir. Son 
olarak, bir "akademik" üretim göstergesi İngiltere için hse bitirme 
sınavlarındaki notlar esas abnarak düzenlenmiştir. Bu gösterge (Çizelge: 

İbid.,  s. 2 . 
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(Çizelge: 7.5) 
ingiltere'de Orta öğretim Çıktısının (Üretiminin) Göstergeleri 1950-1963 (1950=100) 

Okul Yılı 
Okulu Terkeden-
lerin Ağırlıklan-

dırılmamış sayısı 
Ekonomik 
Gösterge 

Eğitimsel 
Gösterge 

Akademik 
Gösterge 

1950-1 100.0 100.0 100.0 veri yok 
1951-2 97.2 97.1 97.2 veri yok 
1952-3 102.0 102.5 102.3 veri yok 
1953-4 102.5 103.6 103.2 100.6 
1954-5 99.9 102.2 101.1 100.3 
1955-6 95.1 veri yok 97.0 99.6 
1956-7 102.6 veri yok 104.3 107.5 
1957-8 109.4 veri yok 111.5 115.1 
1958-9 116.4 121.9 118.9 124.0 
1959-60 117.6 125.2 121.5 132.5 
1960-1 119.9 128.7 122.6 136.7 
1961-2 143.6 152.5 148.0 159.4 
1962-3 134.9 149.1 142.0 161.8 
1963-4 129.8 146.3 138.7 167.6 

Üretimde Yıl-
lık Ortalama 
Artış % 2.0 % 2.5 % 2.6 % 4.7 

Kaynak: Blaug-Woodhall (1968) 

7.5) deki dördüncü sütun olup, üretimin büyümesine dişkin en büyük ar-
tış hızını vermektedir. Açıkça, tüm dört göstergeye de göre, eğitim hası-
lası (üretim) yükselmektedir ve üretimin kalitesi ise (bu üç yöntemin 
ölçümüne bakışla) hatta daha hızlı artmaktadır. Oysa öğretmen başına 
prodüktivite düşmektedir. 

Üniversite kesiminde de benzer bir hesaplamaya baş vurulmuştur. 
Temel miktarsal birim, bir programı bitiren öğrenci sayısıdır ve bu benzer 
bir "ekonomik ağırlık sistemi ile" ayarlanmış daha sonra da "eğitimsel" 
ayarlamaya başvurulmuştur. Bu eğitimsel ayarlama, bir derece almaya 
yönelik program süresi üzerine dayandırdmıştır. Üçüncü yöntem ise, 
"kültürel" ayarlama olup, ekonomik ağırlıkların tersinin alınması ile 
elde edilmiştir. Sonuçlar (Çizelge: 7.6) da verilerin elde edilebddiği üç 
yıl için sunulmaktadır.53 

Belki bu hesaplamanın en şayanı dikkat yüzü özellikle üniversite-
lere ilişkin araştırma için; ham üretim verilerinin tamamen trendi (eği-
limi) belirleyecek güçte olmasıdır. Kalite dolayısıyla yapılan ayarla-
lamalar, manzaranın tümünü pek az değiştirmektedirler. Okuyucu ken-
di kanaatini bu sonuçlara bakarak çıkartmak durumundadır. 

53 İbid.,  ı. 245 
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(Çizelge: 7.6) 
İngiltere'de 1938-1962 Döneminde Üniversitenin Çıktısı: (1952=100) 

Mezunların 
Yıllar Ağırlıklandınl- Ekonomik Eğitimsel Kültürel 

mamış Sayısı Gösterge Gösterge Gösterge 

1938 61 60 60 60 
1952 100 100 100 100 
1962 140 144 143 142 

Kaynak: Blaug-Woodhall 

4. EĞİTİMİN FİNANSMANI: 

Dünyadaki hemen hemen her eğitim sistemi, nispî olarak yoksul 
olanların lehine yeterince ayrım yapmadığı yani onların kazanç kayıp-
larını kısmen de olsa telafi  etmediği için ve nispî olarak zenginlerin çok 
fazla  lehine ayrım yaptığı için eleştirilmektedir. Bir örnek olarak İngi-
liz Eğitim Sistemini ele alırsak; öğrenci harçları tüm yüksek öğretim 
cari harcamalarının % 10'undan az olup, ilk ve orta öğretimde hiç bir 
bedel söz konu.su değildir. Türkiye'de benzer bir durum mevcuttur. 
Uygulamanın sonuçlarına bakacak olursak, nispî olarak yüksek gelir 
guruplarında bulunanlar düşünülürse, gerçekten yoğun bir şekilde süb-
vansiyone edildikleri ortaya çıkmaktadır: Zira sübvansiyonların mevcut 
bulunmayan dışsalhkların içselleştirdmesi için verildiği iddia edilmekte-
tedir. Kuşkusuz tüm sübvansiyonlar bunlardan yararlananlara nakit 
olarak dağıtılmamıştır. Bunun yerine sübvansiyonlar kurumlara veril-
miş olup, dolayısıyla bu kurumlara girişin tıpkı üniversitelerde olduğu 
gibi, ya göstermelik harçlarla olmasına izin verilmiş veya hiç bir bedel 
alınmamıştır. Bu harçların, kendilerinin bile sübvansiyone edilmesi söz 
konusudur. , 

Bir ihtimal olarak, mevcut sistemin şu şekilde değiştirilmesini öner-
mek mümkündür: Sübvansiyonlar kurumlara verileceğine bu kurumlara 
devam eden lise veya yüksek öğretim öğrencilerine verilebilir: Ancak 
sübvansiyonun miktarı öğrencinin ailesinin gelirine göre değişecektir. 
Böyle bir sistem bir miktar veya pek az ölçüde dışsallık yaratmalarına 
karşı, bazılarının ölçüsüzce ödüllendirilmesini önlerken, bazılarının ise bir 
bedel alınmayan kurumların bile aşırı derecede pahalı olması (vazgeçilen 
gelir ve doğrudan kişisel maliyetler) dolayısıyla cezalandırılmalarım 
engelleyecektir.54 

İbid.,  s. 2 . 
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Son olarak eğitimin finansmanı  konusunda bilinen dört yol mevcut 
olduğunu belirtelim. Bunlar sırasıyla (i) Kurumların finansmanı  ve sıfır 
fiyatla  arz (ii) Kupon (iii) Öğrenci kredisi (iv) Hibe (grant). 

A. Eğitim Kuponu : 

Yine bu konuda en çok tartışılan öneri, her adeye eğitim harcamala-
rını karşılamak üzere, belli bir süre (bu bir dönem veya akademik yıl 
da olabilir) için, bir defaya  mahsus olmak kaydıyla "ortalama" bir eği-
tim kurumunun "tüm maliyetine" normal olarak yetecek miktarda bir 
ödemenin yapılmasıdır. Verilen nakitin belli bir amaca (eğitime) sarfe-
dilmesini temin edebilmek için, şartlara uygun her kişiye bir kupon hi-
be edilerek veya daha yaygın adıyla, bir karne verilerek, kendisinin, 
eğitiminin para-değerini karşılaması mümkündür. Kuponların satın-alma 
gücü arzu edilirse ailenin geliri ile tersine ilişkilendirilebilir ve kuponun 
maksimum değeri, eğitimin ortalama maliyetinin altında tespit olunabi-
lir. Aşikârdır ki, çeşitli tür kuponlar düzenlemek imkânı vardır. 

Bu durumda kupon, damgalanmış (işaretlenmiş) faydalardan  olup; 
eğer faydalar  tedricen artırılabihyorsa, kupon aile geliri ile tamamlan-
malıdır. İlk ve orta öğretim kademelerinde, kupon sisteminin aynı zaman-
da şöyle bir öneri ile bağdaştırılması istenmektedir: Kuponlar hem özel 
hem de kamu sektörü okullarında geçerli olmalı ve çocuklarını devlet 
okullarına göndermek isteyen ana-babalar diledikleri yerdeki okulu 
seçebilmeli ancak bu okullar da dışsallıkların ima ettiği minimum, eği-
tim standardını karşdamalıdırlar. Bu tamamlayıcı öneri; sübvansi-
siyonlarm etkin olarak tahsisine ilaveten, eğitim kurumları arasında 
daha fazla  çeşitlenme olabilmesini yani bilim, spor, din, disiplin, ifa-
de özgürlüğü, siyasal eğitim, sanat, sosyal kaynaşma, müh değerler, kül-
tür, beynelmilelcilik gibi konularda farklı  ağırlıkların verdmesini ima ve 
tavsiye etmektedir: Böylece kupon sisteminin, okulların ana-baba de-
ğerine ve düşüncelerine daha fazla  duyarlık göstermesini, okullar arasın-
da rekabetin ve kalitenin teşvikini, yeniliklerin desteklenmesini, eğitim-
de ana-baba insiyatifinin  yani ana-babalarm eğitimle uğraşdarımn artı-
rılmasını ve son olarak eğitime ayrılan toplam kaynakların çoğaltıl-
masını mümkün kılabileceği düşünülmektedir55. 

Kupon konusundaki literatür, bu kupon sisteminin etkilerinin ras-
yonelliğinin irdelenmesi için titiz analizlerden ve sistemin temelindeki 
değer yargılarının ele alınıp denetiminden ziyade, yukarıdaki temennilere 

İbid.,  s. 2 4 . 
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karşıt iddialar ve değer yargılarına karşıt ifadeler  dolayısıyla dikkati 
çekmektedir. Bu konudaki karşıt görüşlere göre, eğitimin kalitesi ve 
türü konusundaki çeşitlenme hiç bir şekilde arzu edilmemelidir: Zira 
ana-babaların yanbş reklam ile yanıltılması mümkündür. Ayrıca mini-
mum standart çok düşük bir kaliteye dönüşebibr, bu çeşitlenme ortak 
sosyal değerlerin gelişmesine yol açmaz, sosyal bölünmeler artırdır; çün-
kü, en ucuz okullar çok yoksulların çocukları veya problemli çocuk-
lar için bir getto olur, ek-harcamalar yalnızca durumu iyi bulunanların 
çocuklarına gideceğinden, eğitime ayrılan toplam kaynaklarda bir artış 
da söz konusu olamaz. 

Biraz dikkatli bir ekonomik tahld, hiç olmazsa bu konuya dişkin 
karşıt iddiaları sınıflandırmaya  yardım edebilir56. Öncelikle çeşitlilik, 
seçim olanağı ve ortak değerler konusunu ele alalım. Genel olarak, eğer 
ana-babalarm kendi çocukları için beğendikleri eğitim türü hakkında 
farklı  tercihleri varsa; herhangi bir şekilde sunulan seçeneklerin artı-
rılması, kendilerine tercihlerinin daha iyi tatmini olanağı vereceğinden, 
onların refahını  yükseltir. Hiç olmazsa taraflar  daha fazla  rekabetten 
kaynaklanacak muhtemel farklılaşma  artışı konusunda bir karara vara-
bibrler. Problem, tercih ettikleri seçeneklere ulaşabilen ana-babaların 
refah  kazancı ile, bu ana-babalarm seçtikleri eğitim türünü onayla-
mayan diğer ana-babaların refah  kaybının karşılaştırdmasından doğ-
maktadır: Veya problemi doğuran, farkh  eğitim türlerinin toplumda fark-
lı değer yargılarım ortaya çıkartarak beslemesidir. Özet olarak, çeşit-
lilik veya tercih özgürlüğü bunların üzerine aksi-yönde (ters) dışsalhk 
eklemektedir. Bu aksi-yöndeki dışsallığm varhğı tartışılmaz olmakla 
birlikte, durumu kuşkuludur. Ancak Pareto-yaklaşımını koruyarak bazı 
dışsallıklarm sosyal refah  ile hesaplamalardan uzak tutulmas' mümkün-
dür. Örneğin Bay A evinin iç duvarlarım pembeye boyatmayı tercih ede-
bibr ve Bay B ise maviyi tercih ederse; B, A'nın ailesinin bir üyesi değil-
se, kendisi üzerine bir ters dışsalhğm bu "incitici" renklerle yüklendiğini 
ifade  edemez: Zira söz konusu durum, kendisini ilgilendiren bir konu 
değddir. Ancak Bay A, çocuğunun demokratik olmayan bir ideolojinin 
eğitiminden geçmesini, şiddet fikrinin  gerektirdiği mibter değerlere göre 
bedenen ve fikren  yetiştirilmesini, ayrıca bu ideolojinin hayatına tat-
bikine izin verddiği bir ortam içinde eğitilmesini isterken, eğer Bay B, 
A'mn çocuğunun böyle bir eğitimden geçmesine muhalif  ise; böylesine 
bir ters dışsalhk üzerinde bir hesaplama (tazmin testi) de değd bir "sos-
yal sözleşme ile" anlaşmaya varılabilir. Eğer durum böyle ise, lıomojen-

56 İbid., 3., 247. 
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lik ve ortak değerlerin benimsetilmesi argümam gücünü kaybetmektedir. 
Her durum, için bir minimum standardın varlığı hatırdan çıkartıl-
mamalıdır. Kupona karşı "getto" (gecekondu bölgesi v.s.) itirazını çü-
rütmek üzere de benzer bir tez geliştirilebilir. Eğer bir kentteki belli 
okullar, belli bir sosyal sınıf,  etnik gurup veya eğitim kabiliyeti açısın-
dan gettolaşıyorsa, bu ters dışsalhğı, içselleştirmek; orta-sınıfın  kendi 
çocuklarım bu okullara göndermeye zorlanarak bu kurumların karma ni-
telik kazanması ile sağlanamaz. Eğer getto olgusu ciddi olarak ele alı-
nacak ise, her iki tarafın  da işgal ve tahrip ile kendi değerlerini karşı 
tarafa  kabul ettirmekten kaçınması; eğitimin kalitesi ile bu okulların 
bulunduğu çevrenin iyileştirilmesi için uygun önlemlerin alınması ve bu 
eğitim önceliklerinin bulunduğu okullar \e bölgelere ek olarak (kurum-
sal) sübvansiyonların tahsisi ile çözüm sağlanabilir.57 

Kupon sisteminin taraftarlarının  iddia ettiği üzere, bu sistemin eği-
time tahsis edilecek toplam kaynağı artıracağı, teoride belirgin değildir. 
Eğer kuponlar, optimuma yakm bir toplam harcama yaratacaksa (ki-
bu da mümkündür); bu harcama miktarının, cari harcama tutarından 
büyük olacağı sonucu çıkartılmamalıdır. Zira çok mümkündür ki, eği-
tim baskı gurubu- aksak siyasi mekanizma dolayısıyla-optimal kaynak 
miktarından çok daha fazlasını  da sağlamış olabilir. Oysa daha zen-
gin aileler, diğerlerinden daha fazla  eğitimi, kendilerine verilen kupon-
ların değerini tamamlayarak sağlamak için, toplam harcamalarım mak-
simum kuponun değerinin üzerine çıkartabilirler. Ancak bu durum (mi-
nimum) temel kuponun değeri, ailelerin eğitim konusundaki zevkleri 
(tercihleri) ve minimum eğitim standartları kümesini de kapsayan, çe-
şitli faktörlere  bağlıdır. Aslında daha zengin aileler, çocuklarına ortala-
manın üzerinde daha "iyi" ve daha fazla  eğitim sağlayabdirler (hali-
hazırda sağlamaktadırlar da ve kendi istekleri ile çocuklarını paralı 
okullara göndermektedirler) ve bu durum kendilerine bir refah  kazancı 
verir. Diğer aileler (daha yoksul olanlar) bu avantajın zenginlerce ka-
zanılmasından memnun değiller ise, bir refah  kaybına uğrayacaklardır: 
Bu sosyal refah  kayıp ve kazançlarını mukayese edebilmek için bilinen 
bir yol olmadığından; sosyal refahın  belirgin bir şekilde, hangi yönde 
değiştiğine işaret etmek mümkün değildir. Bu kupon uygulamasının, zen-
ginlerin (aslında bunlar yeterince zengin olmayan fakat  belli bir eğitime 
çok yüksek değer verdiklerinden, büyük fedakârlıklara  katlananlar da 
olabilirler) yararına işleyeceği iddiası ile çıkanların, farkına  varmaları 

57 İbid.,  s., 248. 
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gereken bir konu, kendi düşünce sistemleri içerisinde özel sektör eğitim 
kurumlarına hiç bir şekilde yer olmadığıdır58. 

Özetlersek, bir kere uygulamaya girişildiğinde çeşitlendirme ya 
kesildikle toplam eğitim harcamalarını artırır veya artırmaz: Dolayısıy-
la ekonomik analiz kupon sisteminin iyi olup, olmadığını gösteremez. 
Nihai karar, kupon sisteminin lehinde veya aleyhinde olsun; bu yetki 
siyasi iktidarı en etkin bir şekilde kuUanacakların elindedir: Zira bu 
tartışmada üzerinde anlaşmaya varılamayan tek husus "her aileyi kendi 
işi ile başbaşa bırakmak"tır. Dolayısıyla bir düşünce kümesi, kendisini 
bir diğer düşünce kümesine zorla benimsettirme durumundadır. Ancak 
bu konuda sorgulanması gereken ana-husus, liberal düzenin kendisidir. 
Bazılarına göre, kendilerinin sıkı sıkıya sarıldıkları eğitime dişkin değer-
lerin toplumdaki eğitim sisteminde temsil edilmesi için liberalisin, 
gönülsüzce de olsa feda  edilmelidir. Diğerleri için ise, liberalisin ve eğitim 
kopmaz bir şekilde içiçe geçerek bir yumak olmuş durumdadırlar: Dola-
yısıyla ayrılarak, elele tutuşarak gitmeleri mümkün olmadığı sonucuna 
vardabdir. 

B. öğrenci Kredileri : 

Kupon sistemi, yüksek öğretimin finansmanına  uygulanamaz ol-
mamasına rağmen, bu alandaki tüm yeni öneriler ve hatta tatbikat, 
öğrenci kredileri üzerinde toplanmıştır. İngiltere'de ve başka yerlerde 
uygulanan mevcut "hibe" (grant) sistemine karşı itirazlar, öncelikle 
dışsalhklar konusunu kapsamaktadır. Eğer söz konusu sektörde, eği-
timde fırsat  eşitsizliği bir dışsalhk yükü getiriyorsa; dolayısıyla mev-
cut hibe sistemi iki kez etkinsizlikle malûldür59: (i) Birincisi öğrencilere 
yapılan hibelerin büyük bir kısmı ailelerine verdmekte, ancak hibe-
leri alan ana-babalarm kazançları aile basma yıllık gelirin üstünde kal-
maktadır. (ii) İkincisi hibeler, bireylere verddiğinden, hibeleri alanlar 
ortalama servetten daha fazlasına  sahiptirler. 

Hibe sistemine ilişkin olarak yukarıda sunulan ikinci eleştiri, yani 
hibelerin ortalama servetten daha fazlası  olanlara verddiği iddiası aşi-
kâr bir gerçek olmadığı için; öğrenci kredilerinin yollarının araştırd-
masında yarar vardır60 . Eğitimin bir etkisinin, eğitilenlerin kazançlarını 
artırmak olduğunu daha önce görmüştük. Halihazır değer açısından eği-

58 İbid.,  s. 248. 
59 İbid.,  s. 248. 
60 İbid.,  s. 249. 
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tilmişlerin nispî beşerî sermayesi, eğitilmemiş olanlarınkini aşar. Bir 
kredi sistemi, yani öğrencilere geriye ödenecek krediler verilmesi, düşük 
gelir guruplarının çocuklarına (bunlar arasında krediye lâyık bulunan-
lara) aynı eğitim fırsatlarına  ulaşmada, kendi ailelerinin cari geliri 
yerine, krediyi alan kendilerinin gelecekte bekledikleri gelire dayanmak 
imkânı verir. Bunun da ötesinde, öğrencilerin yüksek öğretime girişi 
artırılmak isteniyorsa, kredi şartlarının sübvansiyone edilmemesi için 
hiç bir neden yoktur: Örneğin faiz  hadlerinin indirilmesi, geriye ödeme-
nin başlatılmasının geciktirilmesi gibi. Zira herhangi bir nedenle öğren-
cinin başvurduğu eğitimin kârlı çıkmaması halinde, ters bölüşüm et-
kisi nedeniyle, eğitim yatırımlarını yapanların bundan ıstırap çekme-
leri arzu edilmemektedir. Geri ödemenin eğitimden sonra ancak belli bir 
gelir düzeyine ulaşılması halinde başlatılması bir şart olarak sözleşmeye 
konulabilir. Dolayısıyla eğitim yatırımına rağmen servetleri artmayan-
ların kayıpları söz konusu olmayacaktır. Aslında bu mekanizma böylece, 
kabaca gelir vergisine benzer bir şekil almaktadır. Gerçekten, bu tür 
öneriler literatürde "mezuniyet vergisi" adıyla anılmaktadırlar61. 

Bu mezuniyet vergisi konusunda lehde, aleyhde çok çeşitli tezler 
ileri sürülmektedir. Bu öğrenci kredilerine muhalif  görüşlerden birisi 
de; özellikle İngiltere'deki hibe sisteminin, yüksek öğretimde başka bir 
ülkede rastlanmayan bir şekilde işçi sınıfının  katılımını sağlaması ve öğ-
renci kredileri yaklaşımının ise bu başarıyı engelleyeceği iddiasıdır. Bu 
görüşe karşı ise şu tezler ileri sürülebilir: (i) Kredi sistemi, düşük gelir 
guruplarından gelen ailelerin çocuklarına karşı yapılan mevcut ayrım-
ları önler, (ii) Örnek alınan İngiltere'de işçi sınıfının  çocuklarının oranı, 
1920'den beri yani paralı öğretim döneminden itibaren % 25 civarında 
sabit kalmış ve 1960'da hibe sistemine geçiş bu oranı etkilememiştir. 

Bu kredi sisteminin, eğitime tahsis edilecek kaynakları artıracağı, 
çünkü tedricen hazineye büyük miktarların geri ödeneceği öne sürül-
mektedir. Gerçekleşen durum böyle olsun veya olmasın, sonuç öncelikle 
kredi sisteminin hacmine (kredi — geçim masrafları  -f-  harçlar) bağ-
lıdır. İkinci olarak mevcut durumda hibeler aracılığı ile bu sistemin 
uygulandığı İngdtere'de en çok ödüllendirilen, orta sınıfın  çocukları, 
kredi sisteminde yüksek öğretimi yeterince kârlı bulmayacaklarından 
nispî sayıları düşebilir. Üçüncü olarak: (1) Ya anapara ve faiz  geri öde-
meleri, bir işaretli vergi olarak düşünülerek, tamamiyle yüksek öğretime 
tahsis edilebilir. (2) Veya böyle de olsalar; genel vergi fonları  gibi düşü-

İbid.,  s. 2 4 . 
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nülüp, işaretli vergi fonları  yerine ikame edilebilirler. Şimdi olduğu üzere, 
yüksek öğretime tahsis edilen fonların  politika -yapımcılarının isteğine 
terk edilmesine sebep yoktur. 

Kredilerin aleyhinde, iki yanıltıcı tez mevcuttur:62 (i) Bunlardan 
birincisi beyin göçüne katılan mezunlar, geri-ödemeden kurtulacaklar-
dır. (ii) Ülkelerinde kalanlar ise kazançları arttığı için daha fazla  gelir 
vergisi ödeyeceklerinden, zaten bir "mezuniyet vergisi" zımnî olarak 
mevcuttur. Beyin göçü nedeniyle geri-ödemeden kurtulma iddiası 
ülkeler arasında karşılıklı vergi anlaşmaları ile çözüme bağlanabilir. 
İkinci argüman ise, müterakki bir gebr vergisine sahip olmanın genel 
nedenleri ile kısa dönemde devlet yardımlarından yararlananların uzun-
dönemde bunu geri-ödemesini, birbirine karıştırmaktadır. 

Krediler ile ilgili olarak tartışılması gereken son sorun: Eğer, 
yüksek öğretim bu kadar kârlı bir yatırım ise, neden gelişmiş ülkelerde 
sermaye piyasası bu alana fon  tahsis etmemektedir? Bunun sebebini iki 
noktada toplamaktadırlar63: (1) Birincisi gelecekteki getiri miktarı be-
lirsiz olduğundan sermaye piyasası tabiatı icabı, kefalet  ve teminat 
istemektedir. Diğer yatırım alanlarında, bir şirketin hisse senetleri ara-
cılığı de kontrolüne katılmadan, hayat sigortasına kadar çeşitli teminat 
imkânları vardır. Düşük gelirli aileler, genel olarak sermaye piyasasın-
dan, zengin ailelere bakışla yararlanmada daha büyük güçlüklerle karşı 
karşıyadırlar. Özellikle, ipotek karşılığı olarak sadece gelecekteki kazanç-
larım gösterebildiklerinden, yoksul adelerin çocuklarının taleplerinin 
karşdanabilmesi güçtür. Hatta devlet sübvansiyonlarım ihmal etsek 
bile, özel kişder ve kurumlardan eğitime ilgi duyanların sağladığı karşı-
lıksız burslar dolayısıyla, ümit vaadeden öğrenciler, ki bunların en yüksek 
getiriyi sağlaması muhtemeldir, bu piyasamn kaymağını teşkil eden öğ-
renciler zaten kaybedilmiştir. Bu takdirde kredi sisteminin büyük kıs-
mı, ticari değerini kaybeder. Dolayısıyla kredi sisteminin ya devletçe 
yönetilmesi veya özel teşebbüse bırakılacaksa. bir sözleşme dahibnde süb-
vansiyonu düşünülmelidir64. 

Anlaşılacağı üzere, tüm sosyal servisler için; piyasa fiyatını  sübvan-
siyone ederek düşürmek ve muhtemelen sıfır  kılmak veya tüketicilerin 
eline, kupon, kredi, hibe şeklinde satınalma gücü devretmeye ilişkin 
sorunların hepsi de benzer hususlardır. Örneğin kupon sistemini sağlık 
hizmetine yaymak ve bireylere hastalık sigortası satınalmak için kupon 

62 İbid.,  s. 250. 
63 İbid.,  s. 250. 
64 İbid.,  8. 250. 
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verilmesi uygulamasının sonuçları; eğitim konusunda kupon sisteminin 
niteliğine, değer yargıları çatışmalarına, beklenen ihtilaflara  bir örnek 
teşkil eder. 

Ashnda genel sorun, geniş temelli yaklaşımın yani üretim yapan 
kurumların sübvansiyonu yolu ile hizmeti, düşük bir fiyatla  ve muhte 
melen sıfır  fiyatla  tüketime sunmanın veya tüketen bireylere hizmeti 
piyasa fiyatından  kullandırmanın nispî arzu edilebilirliğini takdir etmek-
tir: Bu değerlendirme iki müşteri gurubu arasında, ayrım yapan, bu iki 
yöntemin nispî yararlarının nasıl takdir edileceği esasına dayanır. Pi-
yasa fiyatlarını  uygulamanın yararı, fiyatların  ilave kaynakların gerçek 
alternatif  (fırsat)  maliyetini, yani sosyal olarak en değerli almaşık kul-
lanımım yansıtmasından ve sübvansiyonların kesinlikle dışsallık yaratan 
faaliyetlere  (toplum tarafından  bu malların ilave tüketimi arzu edili-
yorsa, bunların yeniden satışı mümkün olmamalıdır) bağlanmasından 
doğmaktadır. Eğitimde, son iki koşul kolaylıkla yerine getirilebdir; 
ancak, önceki koşul yani en-düşük maliyetle üretim ve bir ölçüde hiz-
metin en çok değer verene tahsisi pek mümkün görünmemektedir. Ger-
çekten, kâr gütmeyen kurumların, eğitimde yoğunluk kazanmış olması 
nedeniyle, kâr rejiminde olanın aksine, yöneticiler ve yönetimler etkin 
kaynak tahsisi için çok az müşevviğe sahiptirler.65 

Kurumsal sübvansiyonların kullanımının yararı ise, dışsallığın 
mahiyetiyle tutarlı olarak sıfır  fiyat  uygulandığında; arzın yetersiz 
kalması nedeniyle tayınlamaya başvurulduğunda, üretimin ve kalite-
nin etkin olarak artırılmasına imkân vermesidir. Eğer sübvansiyone edi-
len kurumlar kamunun değil ise ve kâr amacı güden kurumlar olmadık-
ları takdirde, tekrar nispî olarak etkinsizliklerin doğması beklenilmelidir. 
Eğer bu kurumlar kamunun ise, kâr amacı gütmeyen özel kurumlardan 
daha etkin şekilde çalışması tartışmasız bir şekilde istenmekteyse, çok 
daha geniş ölçüde ekonomik aletlerin, etkin bir örgütlenme için kullaııd-
ması gerekir. Nitekim aşırı sayıdaki potansiyel müşteriler arasında bir 
ayrım yapmak söz konusu olduğunda; eğer hizmetten yararlanacaklar, 
nitelikleri aşikâr olduğundan kolayca teşhis edilebden bireyler (örneğin 
ilk okul çağı çocukları gibi) değillerse, eğitimden kimlerin yararlandırıla-
cağının tespiti gibi büyük bir sorun mevcuttur. Sorun gündelik tayınla-
mayı yapan uygulayıcıların, sosyal çıkarlara uygun hareket etmesini 
sağlamaktan kaynaklanmaktadır.  Ashnda yüksek fiyatlar,  hizmeti kul-
lanana bu fiyatları  ödeyebilmesi için yeterince kaynak tahsisi ile hal-
ledilebilirler. Buna karşılık titiz seçim kurallarının işletilmesi, yani ta-

İbid.,  s. 2 . 
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yınlaraa, daha az kolay olup, kaynakları tayınlayarak tahsis edenlerin 
sırtına büyük bir sorumluluk bindirmektedir. Örneğin üniversiteye ki-
min kabul eddeceğine nasıl karar verdeeektir? Sınav başarı puanlan veya 
notları, üniversitedeki akademik performans  bakımından kötü bir ön-
görü göstergesidir. Buna karşılık referans  sistemi ise herzaman için gü-
venilir değddir. Bu takdirde sübjektif  bir ölçütün kullanılması çekici 
gelmekte, ancak bunun da geçerliliği denenememektedir: Bu sübjektif 
ölçüte en klasik örnek "mülâkat"tır.66 

5. TÜRK YÜKSEK ÖĞRETİM HARCAMALARININ GETİRİŞİ 
VE FİNANSMANI: 

A. Türk Yüksek öğretim Harcamalarının Getirişi: 

Türkiye'de eğitimin veya özellikle, yüksek öğretimin getiri oranlarını 
hesaplamaya yönelik birden çok teşebbüs yapılmıştır. Bunlar sırasıyla; 
Özelli67, Kruger68, Akalın69 yaptığı çalışmalardır. Netice olarak her üçü-
nün de sonuçlarım bir mukayese imkânı sağlamak üzere sunmakla bir-
likte; üçüncüsünü ele alarak bu hesaplamanın detayım ortaya koymaya 
çalışalım. 

(i) Kazanç Ver i l e r i : 

Araştırmada kullanılan veriler 1970 yılma aittir. Bu verilerden, çap-
raz kesit analizi ile yaş kazanç profilleri  elde eddmiştir. Bu üniversite de 
lise mezunlanna ait yaş-kazanç-profdlerinin  elde edilmesinden sonra 
bunların farkı  hesaplanarak, ömür-boyu-kazanç akımı (fayda)  ölçül-
müştür. Devlet Personel Kanunu'nun aylıklara ilişkin çizelgesinden 
(1970 yılı için) genel idare sınıfına  uygulanan esaslar çerçevesinde lise 
ve üniversite mezunlanna ilişkin yaş-kazanç profilleri  elde edilmiştir. 
Araştırma esas olarak kamu sektörüne aittir. (Çizelge: 7.7) de yüksek 
eğitimin kişisel ve sosyal gayri safi  getirişi yer almaktadır. Bu araştır-
ma kamu sektörü ücret farkının,  tüm ekonomi için geçerli olduğu var-
sayımına dayanmaktadır. 

66 İbid.,  s. 251. 
67 T. özelli, "The Estimates of  Private Internal Rate of  Return on Educational Invest-

ment in the First Republic (1923-1960), IJMS,  vol., I, ss. 154-176. 
68 A.O.Kruger,  "Rates of  Return to Turkish Higher Education", J.H.R,  vol. viii, No.4, 

Fail, 1972, ss. 482-499. 
69 G.Akalın, Yüksek  Öğretim  Karma  Malına  Maliyet  Fayda  Analizinin  Uygulanması, 

Ankara, SBF, 1980. 
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(Çizelge: 7.7) 
Yüksek Eğitimin Kişisel ve Sosyal Gayri Safi  Getirişi 

(1970 Yılı) 

Ömür-Boyu 
Kazanç 

Lise Mezununun 
ömür Boyu Ka-

zancı 

Üniversite Me-
zununun Ömür-
Boyu Kazancı 

Yüksek öğre-
timin Getirişi 

Yüksek Öğreti-
min Kişisel Ge-
tirişi (Net Maaş) 

Ömür-Boyu 
Kazanç 

1 2 3=2—1 4 

Ömür-Boyu 
Kazanç 

1.492.000 TL. 2.296.980 TL. 804.090 TL 411.010 TL 

(ii) Ma l i ye t Ver i le r i : 

Maliyet verileri iki kalemde toplanmış ve dolaylı ve dolaysız ma-
liyetler olarak takdim edilmiştir. Bunların toplamı ise toplam sosyal 
maliyeti vermektedir. Doğrudan ve dolaylı maliyetler kişisel ve sosyal 
olarak ayrı ayrı takdim edilmektedir70. 

(Çizelge: 7.8) 
Türk Üniversite öğretiminin Sosyal ve Kişisel Maliyetleri 

Maliyetler Kişisel Sosyal 

Doğrudan Maliyetler 
Dolaylı Maliyetler 

16.600 TL. 
38.928 TL. 

59.912 TL. 
50.400 TL. » 

Toplam Sosyal Maliyet = (59912 + 16.600 + 50.400) = 127.112 TL. 

(iii) Kazanç Fa rk ı Veri ler i : 

Yüksek öğretime ilişkin kazanç ve maliyet verüeri elde edildiğine 
göre net kazanç farkını  da bunlardan elde etmemiz mümkün olup bu 
veriler (çizelge: 7.9) sunulmaktadır. 

(Çizelge: 7.9) 
Türk Üniversite Eğitiminin Kişisel ve Sosyal Kazanç ve Maliyetleri (1970 Yılı) 

Fayda-Maliyet Kişisel Sosyal 

Kazanç (Fayda) 
Maliyet 
Net Kazanç (Net Fayda) 

411.010 TL. 
88.728 TL. 
355.282 TL. 

804.090 Tl. 
127.112 TL. 
676.978 TL. 

70 İbid.,  s. 129. 
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Bu verilerin elde edilmesinden sonra hesaplamalar yapmak müm-
kündür. 

(iv) Hesap l ama l a r : 

Önce NHD (net halihazır değer) hesaplanmış: NHD hesabında 1970 
yılındaki devlet tahvilleri faiz  haddi % 6, sosyal iskonto haddi olarak 
esas alınmıştır71. 

NHD  = - 127.112 + .... + + •••• + 1 9 , 3 2 ° 
(1.06)3 1 (1.06)26 

34.020 
1 (1.06)43 

NHD  = 61.561 TL. 

Bulunmuştur. Aynı işlem hem sosyal hem kişisel NHD'i elde etmek için 
uygulanmıştır. Yalnız her iki işlemde paylar (Aj....An) ve mabyet K 
değişmektedir. 

Daha sonra, İGH hesaplanmıştır: Tanım icabı, İGH'leri kişisel 
ve sosyal NHD'leri sıfıra  eşit kılan hadlerdir. Örneğin, sosyal getiri haddi 
için; 

İGH  - R 

0 = - 1 2 7 . 1 1 2 + . . . + + . . . . + 1 9 " 3 2 0 

( 1 + X ) 3 1 1 (l+x)26 

34.020 
+ + (l+x)43 

ve buradan x = r, sosyal içsel getiri haddi bulunur. Ancak denklem 43. 
dereceden olduğundan, 43 tane kökü bulunacaktır. Dolayısıyla sosyal 
iskonto haddi % 6'ya en yakın köke (x) itibar etmek en doğıu yaklaşım-
dır. 

(v) Bu lgu l a r : 

Bulguların sunumunu üç noktada toplamak mümkündür72: 
(i) Birincisi, kişisel ve sosyal İGH (ü) İkincisi sosyal ve kişisel NHD 
(iii) Sosyal ve kişisel F / M (Fayda / Mabyet) oranı. 

71 İbid.,  s. 131. 
72 İbid.,  e. 132. 
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Böylece, Maliyet-Fayda Aııalizi'ııiıı üç ayrı göstergesini, birlikte 
görüp karşdaştırmak olanağı doğmaktadır. Çapraz kesit-analizinin man-
tıkî uzantısı, bu analizin aslında anlık olduğunu ve 1970 yılına ait bulun-
duğunu hatırda tutmakta yarar vardır : 

(Çizelge: 7.10) 
Türk Yüksek öğretimine İlişkin Kişisel ve Sosyal Getiri Hadleri, Net Halihazır Değer 

ve Fayda/Maliyet Oranları (1970 Yılı) 

Hadler Kişisel Getiri Haddi Sosyal Getiri Haddi 

ÎGH (İçsel Getiri Haddi) 
NHD (Net Halihazır Değer) 
F/M (Fayda-Maliyet Oram) 

% 10.5 
48.399 TL. 
7.37 

% 8.3 
61.563 TL. 
6.32 

(vi) B u l g u l a r ı n Yorumu: 

Öncelikle kişisel getiri haddi, sosyal getiri haddini aşmakla birlikte, 
her iki had de pek yüksek çıkmamaktadır73. Ancak kişisel getiri haddi-
nin sosyal getiri haddini aşması, yüksek öğretime talebin, kapasiteyi aş-
masına ilişkin bir sinyal olduğu gibi bunun nedenini de açıklar. 

İkincisi, yüksek öğretim harcamalarının sosyal fırsat  maliyeti bir 
hayli yüksek çıkmaktadır. Zira aym dönemde sanayi yatırımlarının 
getiri oram ise % 20-25 idi. Dolayısıyla küçük sermaye sahipleri için 
kişisel planda eğitim kârlı bir yatırım da olsa (küçük tasarruf  sahipleri 
için fırsat  maliyeti devlet tahvdleri faiz  oranı % 6), sosyal açıdan bir aşırı 
yatırım ve sermaye israfı  söz konusudur. 

Son olarak Türk Yüksek Öğretimi'nin getiri hadlerine ilişkin yapıl-
mış üç araştırmanın sonuçlarım bir mukayese imkâm sağlamak üzere 
birlikte (Çizelge: 7.11) sunalım. Dikkat edilmesi gereken husus, son iki 
araştırmanın sonuçlarının birbirlerini doğrulamasıdır. 

(Çizelge: 7.11) 
Türk Yüksek öğretiminin Getiri Hadlerine İlişkin Araştırmaların Sonuçlan 

Araştırmalar Sosyal Getiri Hadleri Kişisel Getiri Hadleri 

özelli % 1,5 — 2,5 % 2,5 - 3 
Kruger % 8-9 — 

Akalın % 8,3 % 10,5 

7 İbid.,  s. 2. 
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B. Türkiye'de Yüksek öğretimin Finansmanı: 

Türkiye'de esas olarak, sıfır  fiyatla  arz, yani kurumsal sübvansiyon 
kullanılmaktadır. Sübvansiyonun kişiselleştirdmesi yani hibe (grant) 
İngiltere'nin aksine ülkemizde kullanılmamaktadır. 

Ancak kamuca kullandan, doğrudan maliyetin (l) % 10'nu civarın-
da bir harç öğrencderden talep edilmektedir. Harç veremeyenlere ise, 
harç kredisi ve borçlanma adları altında harem tamamı devletçe borç 
verilmekte ve faiz  alınmamaktadır. İçerisinde bulunduğumuz enflas-
yon koşulları göz önünde tutulduğunda, mezuniyetten iki yıl sonra öden-
meye başlanacak faizsiz  borcun nominal değerine karşılık reel değerinin 
zaman içerisinde süratle eridiği gözlenmektedir. Sınıfta  kalma halinde 
ve yabancı öğrenciler için harç miktarı artmakta ancak baz çok düşük 
olduğundan tam maliyetin çok altında kalmaktadır. Buna ilaveten dev-
let üniversite öğrencilerine, kişisel doğrudan maliyetleri karşılamak üzere 
kredi vermekte ve öğreneder hizmetlerden sübvansiyonlu fiyatlarla 
yararlanmaktadır. 

Özellikle, harç miktarının, kamusal doğrudan maliyetin % 10'u 
civarında kalması ve devletin bunu aşan ölçüde hem harç hem de kişisel 
maliyet kredileri vermesi ve bunların faizsiz  olması, harcın tayınlama 
aracı olarak kullanılmasını mümkün kılmamaktadır. Ancak nominal 
de olsa bir harcın varlığı ve özellikle sınıfta  kalma halinde harç mikta-
rının artırdması öğrencileri çalışmaya yani etkin kaynak tahsisine 
yönelteceği ümid eddmektedir. Oysa birbiri arkasına çıkan öğrenci afları, 
öğrencilerin etkin kaynak tahsisine güdülenmesini engellemektedir. Do-
layısıyla, yüksek öğrenime talebin kapasiteye taymlanması açısından, 
merkezi giriş sınavı (yani regülatif  tayınlama) kullanılmaktadır. Bu giriş 
sınavlarının ise iyi bir akademik gösterge ve tayınlama (kaynak tahsisi) 
aracı olmadığı, başarı oranlarındaki yetersizlikten, kalitedeki düşük-
lükten ve nihayet birbiri ardına çıkan öğrenci aflarından  bellidir. 

Finansman açısından Türk Yüksek Öğretimi'ne bakıldığında, aşırı 
merkeziyetçi ve etkin olmayan bir sistem olduğu gözlenmektedir. Tıpkı 
merkezi planlama olgusunda olduğu gibi üretim hedefleri,  girdi miktar-
ları, yatırım ve hatta girdilere ödenecek fiyatlar  (maaşlar) merkezden ve 
yeknesak olarak tayin edilmektedir. Bu durum kurumlar arası rekabeti 
önlediği kadar, aşırı üretim hedeflerinin  tespitine karşdık yeterli mali 
kaynak tahsis edilmemesi, kalitenin düşmesine, hizmetin aksamasına 
yol açmaktadır. Desantralize, rekabetçi piyasa ekonomisine ve kıtlık 
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fiyatlarına  geçmeye çalışan Türk ekonomisi içerisinde yer alan Türk 
Yüksek Öğretim Sistemi'nin merkeziyetçi yapısı ve sıfıra  yakın bir fiyat-
la arz, ekonomi ile eğitim sistemi arasında, uyumsuzluk yaratmaktadır. 
Bunun temelinde ise yanlış ve yetersiz bir sübvansiyon politikasının yat-
tığı gözlenmektedir. Bir başka deyişle, sübvansiyonlar dışsalbklara yani 
etkin kaynak tahsisine değd, baskı guruplarının bölüşüm amaçlarına 
yöneltdmişlerdir. 

Adam-başma gebrin düşük olduğu bir ülkede alışılmış sıfır  fiyatla 
yüksek öğretim arzının değiştirilmesi siyasi açıdan pek makul gelmemek-
le birbkte, bunun fırsat  maliyeti göz önünde tutulunca, tutarlılığını sa-
vunmak çok güçtür. Ayrıca bu yetersiz kaynakların bu kurumlar içerisin-
de de etkin dağıtıldığım söylemek güçtür: Ortaya çıkan öğretim üyesi 
kıthğı bu alanda sinyal veren bir başka göstergedir. Bunun nedeni yan-
lış fiyatlandırma  pobtikasından kaynaklanan beyin göçü de olsa, Türkiye 
siyasi rakipleri olan Yunanistan, Bulgaristan ve diğerleri ile beşeri serma-
ye yatırımlarının hacmi ve özellikle kalitesi açısından rekabet gücünü 
yitirmektedir. 

Türkiye diğer Batı ülkeleri gibi, kurumsal sübvansiyon (sıfır  fiyatla 
arz) hibe, kredi, kupon sistemlerinin farkına  vararak bunları tartışmaya 
açmalı, ekonomik ve siyasi rakipleri ile rekabet gücünü muhafaza  edecek 
hacimde ve özellikle kalitede, beşeri sermaye yatırımı yapmasını sağla-
yacak etkin bir finansman  sistemine kavuşturulmalıdır. 

Tahsis edilen malî kaynakların yetersizliğinin ve yanlış kaynak tahsi-
sinin doğurduğu sorun üretim hedefinden  değil kaliteden fedakârlık  edil-
mesine yol açmaktadır. Bu durumda, kamu sektörü içerisinde etkin kay-
nak tahsisinin önünün siyasi olarak tıkanması nedeniyle, çözüm özel-
leştirmede aranabilir. Nitekim bu tür bir özelleştirme talebi orta-öğre-
timde Galatasaray Vakfınca  Galatasaray Lisesi için yapılmıştır. Bu ta-
lebin ortaya koyduğu gerçek şudur: Kamu sektörü içerisinde, nüfus 
baskısı, yoksulluktan doğan demokratik siyasal süreç tarafından,  tale-
be dönüştürülen baskılar nedeniyle, rakip ülkelerin veya evrensel stan-
dartların ölçüsünde veya kalitesinde beşeri sermaye yatırımı yapılabü-
mesi mümkün olamamaktadır. Bu durum Türk Üniversiteleri ile Batı 
arasındaki farkı  giderek açtığından, ortaya çıkan kabte farkının  farkına 
varan ana-babalardan gerekli fedakârlığı  yapabilenler, çocuklarının 
yurt-dışmda eğitilmesini istemektedirler. Dolayısıyla yurt-içinde hizmetin 
fiyatımn  ödenmemesi nedeniyle doğan kalitesizlik, talebi yurt dışına 
kaydırarak daha fazla  kaynak ayrılmasına sebep olmaktadır. 



EĞİTİM  KARMA  MALI 269 

Elli milyonluk bir ülkenin yönetimi için gerekli "entellektüel ser-
maye" birikiminin kaynağı olan eğitim sistemimizin, kaynak tahsisi 
üzerine yapılan araştırmaların; planlama olgusuna rağmen birkaç tane 
ile sınırlı ve bunların ise ferdi  çahşmalar olması, bu konuda politika-ya-
pımeısımn keyfi  takdirinin geçerli olduğunu göstermektedir. 

Türkçe  Ek  Okuma  Parçaları: 

(1) G.Akahn, Yüksek  Öğretim  Karma  Malına  Maliyet  Fayda  Analizinin  Uygulanması, 
Ankara, SBF, 1980. 

(2) Doç. Dr. Mustafa  Saatçi, "Eğitim Harcamalarının Verimliliği Üzerine Türkiye İçin 
Yapılan Araştırmalar", Erciyes  Ü. l.t.B.F.  Dergisi,  Sayı 7, 1985, ss. 31-51. 

Sorular: 

(i) Eğitimin ekonomik büyümeye katkısını nasıl tahmin edersiniz ? 

(ii) Şu eğitim kademelerinin çıktısı (üretimi) nedir ? 

(a) Orta öğretimin 

(b) Üniversitelerin 

(c) Çocuk yuvalarının 

(iii) Aşağıdaki hallerde kazanan ve kaybeden tarafları  tespit ediniz : 

(a) Üniversite öğrencilerine hibede bulunarak üniversite harçlarının ve geçim 
masraflarının  karşılanması, 

(b) Aynı miktar kredinin öğrencilere tahsisi, 

(e) Aym miktar kurumsal sübvansiyon (sıfır  fiyatla  arz) ve geçim masraflarının 
kredi ile karşılanması. 

(iv) Neden kişisel ve sosyal getiri hadleri farklıdır  ? 



SEKİZİNCİ BÖLÜM 

SAĞLIK KARMA  MALI 

I. SAĞLIK KAVRAMI VE NİTELİKLERİ : 

Dünya Sağhk Örgütü (WHO)ya göre "Sağlık, akli, bedeni ve sosyal 
bakımdan iyi durumda olmak"tır. Bu bölümde önce sağhk karma ma-
lının (ya da toplumun sağlık harcamalarının) özelliklerini, sağlığın bir 
yatırım oluşunu, sağlık sigortasının devletçe mi yoksa piyasa mekaniz-
masmca mı düzenlenmesi gereği üzerinde duracağız. 

A. Sağlık Hizmeti ve Dışsallıklar: 

Bireyler dışsal etkiler yaratacak kararlar alırken, eğer kanunlar tara 
fından  ya da başka tür müşevvikler tarafından  zorlanmazlarsa, bu dış-
salkkları hesaba katmazlar. Bu durumda sosyal olarak yararlı faaliyetler 
yetersiz, sosyal olarak yararsız faaliyetler  ise gereğinden çok arzedilir. 
Ancak aşağıda yer alan iki tür dışsallık halinde1 düşük ve hatta sıfır 
fiyatla  kullanımın varolması gerektiği savunulmaktadır. Bir başka de-
yişle, piyasa mekanizmasının sübvansiyonlarla etkilenerek optimal 
kaynak tahsisinde bulunması mümkün olamamaktadır. Bu tür dışsal-
lıklar tüketilen hizmetin kendisinden değil, hizmetlerin yararlanan birey-
lerin niteliklerini değiştirmesinden doğmaktadır. Örneğin sağlık hizmet-
leri, hasta insanları iyileştirmek için gerekmektedir. 

Bu tür dışsallık modellerinin odak noktasını "sosyal hizmetin üre-
tim fonksiyonu"  oluşturmaktadır. (Şekil: 8.1) Böylece fiili  hizmetler 
diğer dışsallık modellerinde sonuç-odağını oluştururken, bu modelde gir 
diler (fiziki  ve beşeri) sistemin müşterileri (hastalar) ile bir araya geti-
rilince, sonuçları üretmektedir. Doktorlar, hemşireler, hastaneler ve 
gereçler (girdiler), müşteriler( hastalar) ile birlikte kullanılarak daha sağ-
lıklı bireyler (sonuç) üretilmeye çalışılır.2 

1 A.J.Culyer, op.  cit.,  s. 191. 
2 İbid.,  s. 191. 
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* S ö r « ç 

(Şekil: 8.1) 
Sosyal Hizmetler (Sağlık) Üretim Fonksiyonu 

Bu görünüş farklı  bir sübvansiyon kalıbı gerektirir. Girdilerin sonuç-
lara dönüştürülmesi sürecinin etkinliği teknik konudur ve profesyonellere 
yani doktorlara bırakılmak durumundadır. Oysa doktorların ve tıp 
personelinin donatılacakları kaynakların miktarını, politika yapımcı 
larının, bu kaynakların arzu edden sonuçları üretmedeki verimliliğine 
ilişkin görüşünün belirlediği varsayılabilir. Ancak bu durumda yarar-
lananın sağhğmı iyileştiren, acısını durduran, hareketini sağlayan, baş-
kalarının bakımından kurtaran sağhk hizmetinin fiyatı  nasd tespit edi-
lebdir? Zira hastanın arzu ettiği ödeme bu konuda geçersiz kalmaktadır. 
Bunun yerine doktorlar, uymaları gereken kaynak bütçesi veri iken en 
çok sonucu doğuracak marjinal çözüme karar vermelidirler. 

Belli sosyal hizmetler ve özellikle sağlık için ihtiyaç kavramını işte 
bu yaklaşım temellendirir. Bu yaklaşım sosyal hizmetler için analiz te-
melini şekillendirmekten başka, favda-maliyet  analizinin ve prog-
ram-bütçenin dayanağım oluşturur. Şimdi, bu tür dışsallıkların diğerleri 
ile farklarını  özetleyerek sıralayalım:3 

(i) Sosyal hizmetler ( = sağlık hizmetleri) herhangi bir tüketim malı 
gibi düşünülebilir. Özel sektör bu tür talepleri gerçekleştirmek için mev-

(ii) Dışsallık ilişkisi, bireylerin karakterleri (nitelikleri) sağhk hiz-
metleriyle iyileştirilebileceği anlayışı üzerine oturur. 

3 İbid.,  s. 192. 

cuttur. 
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(iii) Sağlanan girdiler ve sonuçları arasındaki bağ "mühendislik" 
türü bir dişki olup, mesleki bilgi ile verdecek kararı gerektirmektedir. 

(iv) Dolayısıyla kamu sektöründe uygun sağlık hizmetleri (teknik 
bir yargı) toplumun karakterini iyileştirmeyi veya idameyi istediklerine 
(bir değer yargısı) verilmelidir. 

(v) Kamu sektöründe hasta bireylere verilecek sağlık hizmeti, uz-
man doktorların mesleki kararlarının uygulanması de belirlenecektir. 
Ancak sağlık personelinin kullanımına tahsis edilecek girdi miktarı, sü-
recin etkinliği yani girdderin maliyeti ve sonuçların değeri konusundaki 
kollektif  (sosyal) görüşçe düzenlenir. 

(vi) Bu konudaki bir başka netice, kamu sektöründe sağlık hizmet-
lerinde ve diğer sosyal hizmetlerde pozitif  fiyatlar  tamamen geçersizdir. 
Hizmetler ne kadar "ihtiyaç" olduğuna ve ne kadar "etkin" (kaynaklar 
veri iken) bulunduğuna ilişkin bir karar bdeşimine göre tahsis edilmeli-
dir. 

Böylece sözü kamu sektöründe sağlık hizmetlerinde fiyat  mekaniz-
masının alternatifini  oluşturacak tayınlamanın "ihtiyaca" ve "etkinliğe" 
göre kaynak tahsisi önerisine getirmiş olduk. 

B. "İhtiyaç" ölçütü ve Tayınlamada Esas Alınması: 

Dünyadaki gelişmeler ve bu arada yurdumuzdaki düzenlemelere ışık 
tutan 1946 tarihli İngdiz Ulusal Sağlık Hizmeti Yasası, "ihtiyaç" ölçü-
tünü esas almıştır. Zira, yukardaki (iv), şıkta olduğu gibi, pozitif  fiyatlar 
yerine bedava sağlık hizmetinin sunulmasımn gerekçesini, "ihtiyaç" 
ölçütü esas alınarak arzın (kapasitenin) talep edenler arasında tayınlan-
ması teşkil etmektedir.4 

Genel olarak, tipik bir sağlık hizmeti tüketicisi hastalanıp tıbbi yar-
dım istediğinde, kendisinin tedavi ve arzu ettiği nitelikler arasındaki iliş-
ki konusunda bir bdgisi yoktur. Nitekim, yapılacak bu tedavi konusunda 
yani sağlanacak sağlık hizmetinin miktarı, tipi ve uygunluğu hususun-
daki kararları alacak olan doktordur. Tüketiciye bırakılan tek karar ya 
bu tedavi programını kabulü veya bırakıp gitmesidir. Tedavi tek bir 
paket halinde sunulmaktadır ve hastanın, doktorun bu tüm paketin 
uygunluğu konusundaki kararını kabul edeceği varsayılmaktadır. Has-

4 M.Cooper, "Economics of  Need: British Health Service", Economics  of  Health  Çare, 
(M.Perlman Ed.), London, MacMillan, 1974, s. 92. 
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ta tedavi paketinin maliyetinin faydasının  toplam değerini aştığına 
inanırsa, tedaviden vazgeçer, faydanın  toplam değerinin maliyeti aş-
tığına inanırsa tedavi olur. 

Bu yaklaşımın "ihtiyaç" yaklaşımı olarak adlandırılmasının nedeni, 
tüketici kendi insiyatifi  ile sağhk hizmeti talep etmemektedir.5 Hastanın 
sağlık hizmetine olan ihtiyacı, doktor tarafından,  doktorun beklediği 
düzeyde bireyin sağlığının iadesi için ne kadar sağhk hizmeti miktarı 
gerektiği, cinsinden takdir edibr. Bu demektir ki, sağlık hizmetine olan 
ihtiyaç, hastayı tıbbi olarak takdir edden sağlık standardına getirmek 
cinsinden tanımlanabdir. Hastaya tavsiye edilecek sağlık hizmeti dola-
yısıyla bulunduğu şartların belirtilerine, bunun tedavisi için kullanıla-
bilecek tıbbi teknolojiye ve doktorun teknik seçimine bağlıdır. 

Bu tartışmanın ifade  ettiği mana belb bir hastahktan rahatsız iken, 
bireyin bakım (sağlık hizmeti) için fiili  talep eğrisi tamamen gayri elas-
tikidir. Aşağıda (Şeldl: 8.2)'de görüldüğü gibi, hasta doktorun seçtiği 0/t 

Dönem baş ına s ağlık hi zmeti b i r im i 
(Şekil: 8.2) 

İhtiyacın Esnek Olmayan Talep Şeklinde Anlatımı 

5 J.Cullis-P.A.West, The  Economics  of  Health  Care,  Oxford,  Martin Robertson, 199, s. 84. 
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miktarında sağlık hizmetini talep edecek ve 0 P p ha kadar bu miktar 
için ödemede bulunacaktır. Aynı zamanda 0PP  ha hastanın, doktoru 
tarafından  tedaviden umulan faydanın  değerini vermektedir. Oysa bu 
tedavinin maliyeti 0 P e bh ise, yani tedavinin maliyeti, faydasının  de-
ğerinden küçükse; 

halinde, hasta kendisine tavsiye edilen tedavi paketini satın alır. Sağhk 
hizmetine olan talebin esnek olmayışı, bedava ve genel bir sağlık hizmeti 
sağlanması lehine zimni bir argümandır. Zira bu şekilde kendi hastalık-
ları için uygun miktarda tedavi satın alma gücü olmayanların korunması 
mümkün olur. Bu korunma durumunda bulunan bireyler, tedavilerinin 
değerinin, bütçe sınırı kısıtlaması dolayısıyla, tedavinin maliyetinden 
daha düşük olan kişderdir6. 

Burada önemli olan husus, talebin esnek olmayışı hah. bireysel tü-
ketim konusu olan bir inalın sınırsız olarak bedava sağlanması (arzı) 
aleyhindeki standart görüşleri (bkz. IV. Bölüm) çürütür. Bilindiği üzere, 
bireysel tüketime konu olan malların sınırsız olarak bedava sağlanması, 
Pareto-etkin üretim miktarımn aşılması (üretim fazlası)  ve kaynak da-
ğılımının bozulmasına yol açar. Zira üretilen malın sosyal fırsat  maliyeti, 
marjinal faydasının  değerinden daha büyüktür. (Şekil: 8.3) bu durumu 
tasvir etmektedir. 

OPp  ah > 0PC  bh 

OPpOİı  < OPcbh  (yoksul  kişi  için) 

D' 

istek 

F i y a t 
Talep 

MM 

0 B A D E 

(Şekil: 8.3) 

6 İbid.,  s. 85. 
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Klasik anlayışa göre ihtiyaç durumunda maliyet artısı ecBA arzu 
A 

edilen ödeme ebAB'den ecb kadar büyük olduğundan, ihtiyaç halinde 
OA üretim düzeyi optimali vermemektedir. Oysa ihtiyaç ölçütü esas 
alındığından sınırsız bedava arz olursa OA'y1 aşarak OD noktasına ula-
şırız. Dikkat edilmesi gereken husus, yukarda Cullis ve West'in (Şekü: 
8.2) sağlık hizmeti talep eğrisi esnek değdken, Copper'in (Şekil: 8.3) 
de öngördüğü sağhk hizmeti eğrisi negatif  eğimli, esnek bir eğridir.7 İki 
analiz arasındaki sonuçların farklı  olmasını doğuran, öngörülen talep 
eğrisinin esnekliğidir. 

Ancak hâlâ tüm sorunun çözüldüğünü varsaymak hatalı olur. Zira 
her ne kadar "ihtiyaç" ölçütü dikkate alındığında herkese "bedava" 
sağlık hizmeti sağlanması etkinlik tezidir de. Bu, tüketimin eşit olmasına 
rağmen, malın marjinal faydasının  sıfır  olduğu noktaya kadar tüketil-
mesini teşvik etmektedir. Nitekim toplum yoksulların bu noktaya kadar 
tüketmesini isteyebüir, ancak, herhangi bir bireyin tüketimini, kendisi 
sağladığı faydamn,  topluma yüklediği maliyetten daha küçük olduğu 
noktaya taşırması etkin değildir. (Şekil: 8.4) Zengin A ve yoksul B şahıs-
larının taleplerinin elastik olması halinde, bu etkinsizliğin nasıl ortaya 
çıkacağım göstermektedir8. Eğer kendi başlarına piyasaya bırakılırlar-
sa, A ve B şahıslarının tüketimleri OhB ve OhA birimi düzeyinde olur. 
Eğer birey B'nin sağlığıiıdaki düzelmenin diğer şahıslara sağlayacağı 
fayda  dikkate alınarak, kendisi bir şekilde sübvansiyone eddirse, talep 
eğrisi DB ne kayar ve 0hB birimi sağhk hizmeti tüketmeyi tercih eder. 
Oysa kişiselleştirilmiş sübvansiyonlar ve varlık (zenginlik) testi gibi 
sorunları bertaraf  etmek için sağhk hizmeti bedava ve tayınlanmaksızın 
sunulursa, her iki şahıs da tüketimlerini OhB"  ve OhA'  ye yükseltirler. An-
cak A 'nin tüketimi etkin olmayacak büyüklükte fazladır.  Zira, kendi-
sinin tükettiği sağhk hizmetine atfettiği  değer, toplumun bu hizmeti 
üretmek için katlandığı maliyetten daha düşüktür. Diğer taraftan,  B'nin 
tüketimi de h ' B düzeyi, aşıldığından, toplum bakımından etkin sayıla-
mayacak kadar yüksektir. Belki B'nin tüketimi eğer talep eğrisi doğru 
şekilde ise, sıfır  fiyat  durumunda bile, sosyal olarak optimal düzeyde ola-
bilir. Ancak bu durum bir şans eseri sayılmalıdır.9 Dolayısıyla anlaşıl-
maktadır ki, sıfır  fjyatla  sağhk hizmetinin arzı, ne etkinliği ne de eşitliği 
sağlamaya yetmemektedir. Netice olarak yoksullara gelir-tamamlama 
politikası, etkinlik açısından bedava sınırsız arza tercih edilmelidir. 

7 M.Cooper, op.  cit.,  s. 92. 
8 Cullis-West, op.  cit.,  s. 87. 
9 İbid,  s. 87. 
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(Şekil: 8.4) 
Sıfır  Fiyata Talebin Tepkisi 

Buna karşılık, eğer ihtiyaç modeli doğru ise, fiyatın  düşüridmesi do-
layısıyla, talep edilen miktarın artması şeklinde bir tepki söz konusu 
değildir. Daha önce reçete edilen tedavi maliyetini ödemeyenler, sınırsız 
bedava arz halinde de aynı miktar sağlık hizmeti elde edeceklerdir. Böy-
lece eşitlik sağlandığı gibi, adil bir vergi sistemi tarafından  sağlık hiz-
metinin finanse  edildiği kabul edilirse, bu hizmetin sağlanması nedeniyle 
kaynak tahsisi etkinliğinin de bozulmaması mümkün olur. 

Yalnız, ihtiyaç tezini, bedava sağlık hizmeti sunularak yoksulların 
sağlık ihtiyaçlarını karşılayan kesin bir çözüm olarak düşünmek mümkün 
değildir10. Zira sağlık hizmetine olan talebin gayri elastik olduğu tes-
pit edilememiştir. Ani bir hastalık halinde talep esnek olmayabilir. 
Fakat, bireyin yıllardır süren çeşitli hastalıklarının bulunması halinde 
hastanın hastalıkların! tedavinin sağlayacağı ferahlık  cinsinden sırala-

10 İbid,  s. 87. 
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yarak değerlendirmemiz mümkündür. Aşağıda (Şekil: 8.5) A,B,C has-
talıkları olan birey'in; OhA, hAhB ve h B h c sağhk hizmeti birimi için 
maksimum olarak ödeyeceği miktarları VA , VB , Y c alanları göster-
mektedir. ıı Dolayısıyla bireyin belli bir dönem boyunca birden fazla 
hastalığının bulunması halinde, sağhk hizmetine talebini elastiki olarak 
oluşturup, talep edilen miktarın fiyat  arttıkça düşeceğini söyleyebdiriz. 
Böyle bir talep eğrisi hem yoksul, hem de zenginin tükettiği sağhk 
hizmetinin etkin olmamasına yol açar. 

Özetlersek, "ihtiyaç tezi"nin politika alamna yansıması şöyle yorum-
lanabilir: "Bedava" ve sınırsız hizmet sağlanması eşitbkçi olabihr fa-
kat, etkin olamaz. Dolayısıyla, piyasa arzı, yoksullar için özel yardımlarla 
sağlanarak desteklenirse daha avantajlı bir politika olarak ortaya çıkar. 

T ük e t i c i n i n 
t avsi ye edilen 
tedavi süreci 
içi n, her biri m 
scgUk hiz m e -
tine öd e"1 e ye 
h a z ı r olduğu 
fi  y a t 

1 

V A 
V B V B 

v c 

u A B C ^ 

A,B, C, hasta l ık lar ı için saf l ık 
hizmeti birimi 

(Şekil: 8.5) 
Bir Dönemde Birden Fazla Hastalık Olması Halinde İhtiyaç ve Talep 

11 tbid.,  s. 88. 
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Aııcak piyasanın etkinliği de tüketicinin rasyonel olarak ne kadar sağ-
lık hizmeti miktarı lazım geldiğini bilememesi halinde tartışmalıdır. 
Böylece arz edenin (doktorun) davranışının talep üzerindeki etkisi de 
dikkate alınmalıdır. 

Son olarak sağhk karma malı arzının (kapasitesinin) piyasa mekaniz-
masının terki halinde makro planda nasıl taymlandığına sözü getirelim. 
(Şekil: 8.6)'de sağlığın sosyalizasyonu halinde "isteğin" arza nasıl 
uydurulacağı, yani tayınlanacağı gösterilmektedir. Ancak, bilindiği 
üzere, istek, talep, ihtiyaç farklı  kavramlar ve aşamalardır.12 istek, 
tüketicinin kendi sağlığını iyileştirmek üzere bir karara varmasıdır. 
Talep ise, bu kararı dolayısıyla bir sağlık kuruluşuna başvurmasıdır. 
Bir başka deyişle, talep "açıklanan isteklerdir". "İhtiyaç" ise tıp uz-
manlarınca dikkate alınmaya değer bulunan taleplerdir. Dolayısıyla 
sağhğın sosyalizasyonu, normal piyasadan farklıdır.  Nitekim sosya-
lizasyon halinde birey istediğini, fiili  (effective)  talebe dönüştürmeye 
mecbur değddir. Böylece doktoru ziyareti, kendi ödeme gücü veya fi-
yatla sınırlanmamıştır. 

(Şekil: 8.6) 

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalizasyonu Durumunda "isteğin" "Arza" Uydurulması 

12 M.Cooper, op.  cit.,  s. 92. 
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Diğer taraftan  arz tarafında,  sağlık hizmetine tahsis edilen kaynak-
lar idari olarak belirlenmektedir. Sosyalizasyon (mdldeştirme) bolluğa 
yol açmamaktadır. Aşikârdır ki, kullanılabilecek kaynaklar, diğer sosyal 
hizmet kuruluşlarının talepleri ve kamu kaynakları üzerindeki diğer 
talepler ve toplumun kişisel mal ve hizmetlerden fedakarhktaki  gönül-
süzlüğü ile sınırlıdır. 

2. YATIRIM OLARAK SAĞLIK: 

Sosyal sımf,  gelir, eğitim, sağlık hizmetinin fiyatının  bütün bunların 
hastanın sağlık hizmetine talebini etkilediğini biliyoruz. Sağhk hizmet-
lerine olan talebi buna mahsus faktörlerin  bir listesini sunarak işleme 
koyma konusunda bir eğilim vardır. Dolayısıyla, bu olguların her birine 
mahsus bir teoriye de gerek kalmamaktadır. Bunları topluca dikkate 
alan bir genel teori mevcut olup, bu teori bireylerin geniş ölçüde kendi 
sağhk durumlarını seçtikleri önermesini içerir. Bu teori beşeri sermaye 
teorisine dayanır13. 

Dolayısıyla iyi bir sağhğa talep, bir yatırım malına talep olup, bu 
malın getireceği hizmetler belli bir zaman dönemi içerisinde elde eddir. 
Şahsın sağhk "stoku" tarafından  sağlanan hizmetler iki çeşittir: 

(i) Kendisini iyi hissetmenin doğrudan sağladığı fayda 

(ii) Mümkün olan sağlıklı zamanın artışı dolayısıyla hem çalışma-
ya hem de çalışma-dışı faaliyetlere  tahsis edilebilecek vaktin artmasından 
çekilen dolaylı faydalar.  Bireyde herhangi bir anda amortisman konusu 
olan ve kendisine ait bir sağhk stoku bulunur. Zamanla bu yıpranma der-
ler ve stok çok düşük düzeye inerse, ölümle son bulur. Diğer serma-
ye stokları gibi, sağlık da ancak yatırım de artırılabilir. Herhangi 
bir bireyin yatırım üretim fonksiyonu,  stokunu geliştirme için tahsis 
edeceği zamana bağlıdır. Buradaki anahtar değişkenler gıda, egzersiz 
(spor), konut, tüketim alışkanlıkları ve toplum hekimliği ve eğitim gibi 
çevresel faktörlerdir.  Sağhk eğitimi, tabiatıyla üretim fonksiyonunda  bir 
araya getirden girdilerin etkinliğini artırır. Nihayet, kuşkusuz, potan-
siyel olarak önemli girdi sağhk hizmeti tüketimidir. 

Bu değişkenlerin büyük bir kısmı bireyin denetimi altında olduğun-
dan bir noktaya kadar kendisi ile ilgdi sağhk stokunu tercih edebilir veya 

13 M.Grossman, The  Demand  for  Health,  Newyork, Columbia U. Press, 1972. 
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ilke olarak sahip olduğu zaman ve çalışma sırasındaki zamanın değeri 
(yani yaşı) ile sınırlı kalarak yatırım haddini seçebilir. 

Burada özetlenecek bulunan ve Grossman14 tarafından  ortaya konu-
lan teori, sağlık hizmeti gibi özel bir teoriyi değil, sağlığa olan talebi 
ele alan genel bir teori olacaktır. Her ne kadar sağlığa olan talebi iki 
sebebe yani tüketim ve yatırımın belirlediği piyasa ve piyasa-dışı faali» 
yetlere bağlamak doğru değildir. Daha iyi bir terminoloji ile doğrudan 
ve dolaylı fayda  kaynaklarının tespiti gerekir. 

Temel fikir,  zamana t, her bireyin sağlık stokuna (H) der, bunu bir 
farazi  birimle ölçersek, bir başka önermeye ihtiyaç olmaksızın yıpran-
manın t ve t + 1 döneminde cereyan edeceğini kabul etmiş oluruz. Do-
layısıyla: 

Ht+l  = Ht  — dHt 

Burada d, H stokundaki yıpranma haddini göstersin, t dönemindeki 
yatırım stoku (It) ise, 

Ht+ı  = Ht  + It  — dHt  olur. 

Veya, 

Hl+l  - Ht  = I t -  dHt 

Yukarda sağ taraf  net yatırımı vermektedir. 

Burada sorun, bir zaman-dönemi içerisinde yatırım miktarını tayin 
eden nedir hususudur. Analizin amprik olarak ölçmeye çalıştığı, sağ-
lık stokunun (beşeri sermayesinin) marjinal ürünü olup, bu, sağlıklı 
günler cinsinden ifade  edilmektedir. Böylece sağlık stokunun ölçülmesi 
ile ilgili zor bir soruna takılmadan bu stoka yapılan yatırımın değeri; 
sağlığın iyüeşmesinin yarattığı ilave sağlıklı günlerin, ücret haddi ile 
çarpılması sonunda bulunur. Eğer, kolaylık sağlamak için, parasal ol-
mayan getirderi ihmal edersek, ki bu, alternatifine  bakışla daha az has-
ta olmaktan duyulan haz demektir, bu takdirde bireyin sağhk stokunu 
artırmak için kaynak tahsisi şu noktaya kadar devam eder: Birinci 
dönemdeki gayri safi  yatırımın marjinal maliyeti, ilave sağlıklı günlerin 
halihazır değerine eşit olsun.15 

_ G W  , ( 1 — ( 1 — d ) 2 G W  (1-d )*~iGW 
0 ~ 1 + r + ( l+r)2 + (1+r)3 + " + ( l + r ) « 

14 İbid., 
15 A.J.Culyer, op.  cit.,  s. 214. 
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Burada C0 ilave yatırımın maliyetini ve sağ taraf  ise halihazır değeri, 
kazanılan sağlıklı günlerdeki net yıpranmayı, G ilave günleri, W ücret 
haddini, r marjinal zaman tercihi haddini göstermektedir. 

Yukardaki eşitliği (1 -f  r) / (1—d) de çarpıp, yukardaki eşitlikten 
çıkartırsak, aşağıdaki eşitliği elde ederiz: 

1 + r "I GW  (1—d)n~ı QW 
l—d  (1 + r)n 

Tekrar düzenlendiğinde n'nin uzun bir dönemi gösterdiğini kabul 
edersek, şu hale dönüşür:16 

GW 
— r  -f  d C0 

Bu nasd yorumlanabilir. GW / C0 yatırım yapılması halinde, kaza-
nılacak her ilave zaman biriminin değeridir. Veya, yatırımın marjinal 
değeri ya da daha alışılmış ifade  ile, sermayenin marjinal etkinliği (SME) 
olarak tanımlanabilir. Sağhk stoku (H) arttığında, sermayenin marjinal 
ürününün düşeceğini (azalan verimler yasası nedeniyle) bekleyebiliriz. Do-
layısıyla, GW / C0, II artarken düşer. "Sermayenin mahyeti" burada 
(r + d) olup, bu zaman tercihi haddi de, yıpranma haddinin toplamın-
dan ibarettir. Bu sermayenin maliyeti H stokunun hacmine bağlı değil 
dir. (Şekil: 8.7)'de negatif  olarak alçalan (SME) eğrisi (G'nin azalan 
getirişi dolayısıyla) de veri bir (r -f  d) yer almaktadır17. Daha önce, bi-
reyin (iyi olmaktan çektiği doğrudan faydayı  ihmal edersek) SME = 
r -t- d olduğu noktaya kadar yatırım yaptığına işaret etmiştik. Bu şeldl-
de, bu durum H* konumunda ortaya çıkmakta ve tercih edden sağhk 
stokunu vermektedir. H'nın kendisi açıkça modele girmemekte; ancak 
buna rağmen H hakkında bazı kabtatif  önermeler yapmak durumun-
dayız. Önce iki hususa dikkat çekelim. 

(i) Birincisi, kişinin sağhk stokunun piyasada satılması mümkün ol-
madığına göre, gayrı safi  yatırım her zaman için pozitif  olmalıdır. 

(ii) İkincisi, sağlık stoku belb bir minimum düzeyin altına düşe-
meyeccğinden (Şekil: 8.7)'de H m l n ölüme yol açacak stok düzeyini 
göstermektedir.18 

16 İbid.,  s. 214. 
17 ibid.,  s. 215. 
18 İbid.,  s. 215. 
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Sağlık Sermayesinin Marjinal Etkinliği 

Şimdi düşünelim ki yaşlanmanın etkisi ve gelir değişmektedir. Önce 
yaşı ele alalım ve etkisini tek başına inceleyelim. Ücretlerin (W), stokun 
marjinal ürünü (G) ve gayri safi  yatırımın marjinal maliyetinin (C0), 
yaştan bağımsız olduğunu düşünelim, Akla oldukça yakın olmakla bir-
likte, d'nin (stokun yıpranma haddi) ömür boyunca değiştiğini varsaya-
lım. Örneğin d ömrün ilk yıllarında düşer fakat  belli bir yaştan sonra 
artar, ikinci aşama hiç olmazsa makul görünmektedir. Zira yıpranma 
haddi, biyolojik sürecin yani yaşlanmanın bir yansıması olduğu gibi, 
kuşkusuz fiziki  ve akli gücün kaybı ve kronik bir hastalığın rastlaması 
ile ilişkilidir, (d)'deki bir artış (diğer şeyler sabitken) ömür boyu (life 
cycle) sağlık talebinin azalacağını ima eder. Yaşlılar, hatta sağlıklarına 
yatırım yaptıktan sonra bile, daha az sağlıklıdırlar. 

Ücretin değişmesinin sağhk üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, 
gayri safi  yatırımın marjinal maliyetini (C0) dikkate almamız gerekir. 
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Yüksek ücretler, açıkça sağlık sermayesinin marjinal etkinliğinin yüksel-
diğini gösterir. Çünkü, yüksek ücretler, hem çalışma zamanının hem de 
dinlenmenin değerinin arttığını ifade  eder. Fakat ücretlerin düzeyini aynı 
zamanda C0 da etkiler. Gayri safi  sağlık yatırımının maliyeti, sağlık 
hizmeti elde etmenin parasal maliyetini ihtiva ettiği gibi, aynı zamanda 
hastanın zaman maliyetini de kapsar ve bu maliyet ücretlerle birlikte 
artar. Bundan başka sağlık hizmeti, stokun artırılmasında yollardan yal-
nızca birisidir ve pahalı olanıdır. Hijyene (çevre sağlığı) zaman ve kay-
nak ayrılması, istikrarlı ve sevgiye dayanan bir aile ilişkisi yaratılması, 
daha iyi sağlığa sebep olan bir yaşayış biçimi hakkında bilgi edinil-
mesi, daha sağhklı (genellikle daha pahalıdır) bir fizik  çevrede yaşan-
ması ve diğer bazı yollardan, birey yine bir maliyete katlanarak, bu mo-
del içerisindeki manada, gayri safi  yatırıma girişebilir. Aşikârdır ki, böy 
lece ücretlerin artışı hem maliyeti, hem de getiriyi artırabilmektedir. 
Ancak bu yollardan, hem W hem de C0 yükseldiğinde bunun GW / C0 

üzerindeki etkisi ne olur diye sorulduğunda şu sonuca varılabibr : 

Eğer C0 içerisinde bireyin zamanı tek faktör  değilse, oranın yüksele-
ceğini açıkça ifade  edebiliriz.Ancak şimdi varsayalım ki C0 marjinal mali 
yet, iki parçadan oluşmaktadır: Biri zaman maliyeti T (W ile değerlen-
dirilir), diğer maliyetler ise K kendi fiyatları  p ile değerlendirilmekte-
dir. Dolayısıyla şimdi19: 

SME  = G W 
TW+KP 

olur. Bu durumda W'daki belli bir artışın SME'ni artıracağını gözlemek 
artık kolaylaşmaktadır. Gerçekten, eğer T çok küçükse dolayısıyla SME 
maliyeti W ile aynı oranda artar. W'daki artışın etkisi ile SME yukarıya 
doğru kayar ve netice olarak herhangi bir zaman tercihi haddi ve yıp-
ranma haddi veri alındığında daha yüksek bir sağhk stokunun seçil-
mesine sebep olur. 

Grossman eğitimin sağhğa talebindeki rolünü incelemiştir: Genel 
eğitimin sağhk-dışı hizmetlerde zamanın marjinal prodüktivitesini artır-
ması yoluyla sağhğa talebi yükselttiğini ifade  etmektedir. Kuşkusuz, 
bunun yanında özel sağhk eğitiminin ve eğitimin çalışma zamanının ve-
rimliliğini artırdığını iddia etmektedir. Verimlilikteki bu artış, gayri safi 
yatırımın birim maliyetini düşürdüğünden, tekrar SME eğrisinde yukarı 
doğru bir kayışa sebep olur. Yukarıda ifade  edildiği şekilde eğitimin tek-

19 İbid.,  s. 216. 
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rar W  'yi artırması, etkisini daha da yoğunlaştırır. Dikkat edilmesi gere-
ken husus, sağlığa olan talebin artışı, her zaman için sağhk hizmetlerine 
talep artışı ile birlikte gitmez. Örneğin eğer eğitimin iyileştirilmesi, sağ-
lık üretim fonksiyonundaki  tıp-dışı girdilerin verimliliğini yükseltirse, 
bu durum sağhk hizmeti tüketiminden başka ikame yollarım teşvik 
eder. Tersine, sağlığa olan talepteki düşüş, sağhk hizmetine olan talepte 
artışa yol açabilir." 

Özellikle ABD'de yapılan araştırmalar, yukarıdaki analizle tutarlı-
lık göstermektedir. (Çizelge: 8.1) de yer alan, ölüm oram ile eğitim ve 
gelir arasındaki ilişki, çarpıcı niteliktedir. 

(Çizelge: 8.1) 
ABD'de Çeşitli Değişkenlerin % 10 Değişimi Sonucunda Yaşlara Göre Belli Ölüm Oranlarının 

Yüzde Değişimi. 

% 10 Değişen Değişkenler 

Gelir Eğitim Sigara Tüketimi Adam Başına Sağ-
hk Harcaması 

% değişimi +2,0 —2,2 + 1,0 —0,65 

Kaynak : R. Auster et al (1972), "The Production of  Health, An Exploratory Study", 
V. Fuclıs (ed.) Essays in the Economics of  Health and Medical Care, NBER, Columbia, U.P., 
Çizelge 8.3, s. 145. 

Daha spekülatif  olarak sağlığa talep, "iyi hayat"m diğer boyutlarını 
tamamlayan bir öğe olarak kabul edilebilir. Oldukça açık bir şekilde ifa-
de edddiği üzere, yaşa göre ayarlanmış ölüm oranlarının, boşanmış ve 
dul kalmış erkeklerde, bekârlara bakışla daha yüksek olduğu sonucuna 
varılmaktadır. Bu takdirde bu kişderin, iyi bir sağlığı değerli kılan haya-
tın diğer boyutlarından yoksun olduğu görüşünü anormal varsayanla-
yız.2 0 Bu varsayımı destekleyen bazı bulgular da mevcuttur. Birey için 
bir tercihin (seçimin) daha mümkün olduğu araba kazaları, intihar, ka-
raciğer sirozu veya akciğer kanseri gibi durumlardan dul veya boşanmış 
erkeklerin ölüm oranı, bir seçimin daha az söz konusu olduğu şeker, 
damar sertliği, sindirim sistemi kanserleri gibi durumlara bakışla daha 
yüksektir. Bu sonuç, hayat tarzı ile sağlık durumu arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymaktadır. Evli kişder, genel olarak daha iyi sağlığa sahip 
olup, daha uzun yaşamaktadırlar. Yukarıda taıtışdan talep etkisine 
bakışla burada bir "üretim etkisi" de söz konusudur. İyi bir sağlık. 

İbid.,  s. 2 1 . 
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evlilik veya birlikte yaşama durumlarında (hiç olmazsa batı toplumları 
için) daha etkin üretilebilmektedir. (Belki de sağlıklı olma doğal eğilimi 
bulunmayan kişiler, evlilik veya birlikte yaşama piyasalarında ayırıma 
uğruyorlardır f...)21 

Dolayısıyla, gayet aşikârdır ki, sağlık hizmetine talep ve sağlığa 
talep karmaşık faktörlere  dayanır. Satm alınan girdilerin parasal fiyatları 
(tıbbi hizmetin fiyatı  dahd) bunlardan ancak biri olduğu gibi, virüsler, 
çevre koşulları ve sağlığa zararlı diğer hususlar sadece bir başka fak-
tördür. Sağlık yatırım modeli bazı dikkate değer olmayan sonuçlara 
varmak için kullanılan sıkıcı bir model görünümündedir. Henüz bu 
modelin önemi anlaşılmamıştır. Bunun sebebi: (i) Öncelikle bu model 
iktisatçıların sağhk talebi ile ilgili ancak günümüzdeki bir girişimini 
ortaya koymaktadır. Modelde sağlık hizmetinden ziyade sağlığa talep 
ele alınmakta ve dikkatler, bireyin sağlık-hizmeti dışı tercihleri (seçim-
leri) üzerinde toplanmaktadır, (ii) İkinci olarak, model nispi olarak ye-
nidir ve yeni fikirlerin  tam anlamda denenmesi ve neticelerinin ortaya 
çıkması henüz mümkün olmadığı gerekçesi ile terki, akıllıca bir davranış 
değildir.22 

Grossman'ın giriştiği sağhk kaynaklı yatırımların getiri haddinin 
hesabına yönelik uygulamalı çalışma dışında, bunu izleyen başka bir ça-
lışma olmadığı halde, eğitim alanında sayısız uygulamalar mevcuttur. 
Bu tür getiri hesaplamalarının ilke olarak kullanıldığı alan, sosyal geti-
ri haddinin bulunması halinde bunun yetersiz veya aşın yatırım yapıl-
dığına ilişkin bir delil olarak değerlendirilmesidir. Eğer sosyal getiri had-
di, sosyal fırsat  maliyeti olan borçlanma faiz  haddini (veya sosyal zaman 
tercihi haddini) aşarsa, bunun anlamı, bu alanda yetersiz yatırım ol-
duğu veya hesaplanan getiri haddi daha düşük çıkarsa, dolayısıyla aşırı 
yatırım bulunduğudur. 

Böylece bu yorumun sorunları ortadadır: (i) Birincisi hesaplanan 
getiri hadleri daha sağlıklı olmaktan çekilen fayda  (tatmin) kazançlarım 
ihmal etmekte ve böylece kişisel getiri haddinin tümünü yansıtmamak-
tadır. (ii) İkincisi bu kitapta tartışılan dışsalhkları dikkate almadığın-
dan, sosyal getiri haddi düşük çıkmaktadır. Netice olarak, yetersiz 
yatırım teşhisi ancak şu halde konulabilir. Eğer bu faktörleri  içermeyen 
getiri haddi, fonların  fırsat  maliyetini aşarsa; buradan hareketle ihmal 
edilen faktörleri  kapsayan getiri hadleri fırsat  maliyetini aşacaktır. 

21 İbid.,  s. 217. 

22 İbid.,  g. 217. 
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Fakat fonların  fırsat  maliyetinin altında kalan getiri haddi için fazla 
söylenebilecek bir şey yoktur: Zira ihmal edilen faktörler  aradaki 
farkı  kapatmaya yetmeyebilir23. 

Beşeri sermaye piyasasındaki aksaklıkların yetersiz (düşük) ya-
tırıma sebep olacağı düşünülebibr. Nitekim tek başına ele alındığında, 
yatırımın finansmanı  için borçlanmada, istikbalde ortaya çıkacak ilave 
sağlıklı günlerin değeri kullanılmayacağından (kölelik yoksa), nispî olarak 
yoksulların içerisinde, fizik  takâti bulunmayanların yetersiz yatırım 
yapmaları beklenebilir. 

Buna karşıbk bu gelişme, tersine sonuçlar elde etmek için de kulla-
ndabilir: Bir çok gelişmiş ülkede sağlık hizmeti ya aşırı derecede süb-
vansiyonlu bir fiyattan  sunulmakta (örneğin Ingdtere'de bir çok halde 
sıfırdır)  veya sigortaya bağlanmış olup, bu husus tüketim noktasındaki 
fiili  fiyatı  sıfır  yapmaktadır. Bu durum, sağhk hizmeti tüketimini, "fi-
yat == marjinal mabyet" noktasının ötesine taşınmasını teşvik etmek-
tedir.2'» 

Bu çebşen faktörleri  dikkate aldığımızda, bu faktörleri  hesapla-
manın güçlüğü de değişik derecelerde olduğundan, sağhk hizmetini en-iyi 
hangi şekilde finanse  ederiz tartışmasının ihtilafla  sonuçlanması sürpriz 
teşldl etmemelidir. Nihai olarak konular, teorik olmaktan çok ampirik 
(yani uygulamaya) aittir. Sorun henüz çözülmemiş olmakla birlikte, 
sayısallaştırılmamış olanın sayılara dökülmesidir. 

3. SAĞLIK SİGORTASI: PlYASA VEYA DEVLET? 

Sağhk hizmetlerinin finansmanında  devletin rolü konusundaki tar-
tışmalar devam etmektedir. Analiz her zaman için ısrarları ve tutkuları 
azaltan bir araçtır: Zira herhangi bir tartışmadaki karşıt görüşlere, ken-
di taraflarında  bir miktar gerçek olduğunu anlatmaktadır. Genellikle 
gerçek meseleler, ideolojik olmaktan ziyade, ampirik görünmektedir.25 

Anabze, piyasadaki özel acentaların işlettikleri bir sigorta sistemi 
de başlayalım. Varsayalım ki tedavinin finansman  mahyetine karşılık, 
sigorta yapılmaktadır. Hasta olmamn verdiği ıstıraba (disutdity) karşı 
ise sigorta yapılmamaktadır; varsaymaktayız ki (gerçekçi olmayabdir) 

23 İbid,  s. 218. 
24 İbid.,  s., 218. 
25 İbid.,  s., 225. 
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hastalık gelirden çekilen tatmini azaltmamaktadır. Bu varsayımlar 
varılan temel sonuçları pek fazla  etkilememektedir. (Şekil: 8.8) de gelir ve 
faydası  ele alınmaktadır. Varsayalım ki, yatay eksendeki I 0 gelecek yıl 
beklenen geliri versin. Eğer birey hasta düşecek olursa, H kadar gelirini 
tedavi için harcarsa kendi geliri (sağlık harcamaları düşüldükten sonra 
geri kalan) miktar olarak (I0 — H) bulunur: Her iki durumdaki net gelir-
lerinin doğurduğu faydalar  sırasıyla U(I0) ve U(I0 — H) dır. Eğer H nin 
harcanmasına yol açacak hastalığın ortaya çıkma ihtimaline p dersek, 
bireyin gelecek yılkı beklenen geliri (I0 — pH) olacaktır. Bu gelir düzeyi 
de p = 0.4 alınarak, yatay eksende görülmektedir. Bu belirsiz gelirin 
beklenen faydası  ise pU ( J 0 — H) + (1 — p) U (I0) olup düşey eksende 
yer almaktadır: Bu demektir ki beklenen fayda,  hastalığın ortaya çık-
ması durumundaki gelirin faydası  ile çıkmaması durumundaki gelirin 
faydasının  toplamıdır. Eğer hastalanma ihtimali p ise, sağlıklı kalma 
ihtimali (1 — p) olur. Eğer p = 0.4 ise, beklenen fayda  4 / 10 oranında 
U(I0) ve U (I0 — H) arasındaki uzaklıkta yerini ahr: Alternatif  olarak 
ab arasına bir doğru çizdir ve tepeden güneybatı istikametinde 4/10 
oranındaki mesafe  alınarak, beklenen fayda  bulunur. Böylece belirsiz bir 
durumda gelirin kaybı söz konusu olduğunda beklenen faydaya  ulaşa-

l 0 - ( 1 + U p H 

(Şekil: 8.8) 
Sağlık Sigortasının Yüklenme ile Etkinliği 
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bilmekteyiz: Ancak burada hasta olmaktan duyulan eksi faydayı  yani 
ıstırabı ölçme söz konusu değildir. Eğer şimdi bu beklenen faydayı, 
belirli olarak kaybedilecek ve pH'ye eşit kılacak sigorta piriminin 
faydası  ile karşılaştırırsak, (I0 — pH) nin faydası  d. gelirin faydası  c'nin 
üzerinde yer alacaktır26. 

Gelirin marjinal faydası  azalan her birey, belirli (kesin) olarak kay-
bedilecek ve parasal olarak pH'ye eşit bir gelir kaybını; p ihtimaline 
göre kaybedilecek ve belirsiz daha büyük bir gelir kaybına (=H)'ye 
tercih eder. Birey özet olarak, riskten kaçınmaktadır. 

Finansman açısından, aşağıdaki eşitlik söz konusudur : 

P  f/o  - H)  +. (1  — p) I0  = J 0 — PH 

Eğer sigorta şirketlerinin, yönetimleri nıaliyetsiz yürütülüp, kâr da 
etmiyorlar ise v.b., bunların talep edecekleri sigorta pirimleri, doğru 
miktarda olacak ve dolayısıyla; H kadar maliyeti bulunan bir olayın 
meydana gelmesi ihtimali p ise; sigorta pirimi açıkça pH tespit edilecek-
tir. Böylece yukardaki eşitlikte sağ taraf  bireyin H olayına karşı sigorta-
landığı durumu, sol taraf  ise sigortalanmaması halini temsil etmektedir.27 

Tabiatiyle bundan sonra sorulacak soru, eğer sigortalı olmanın avan-
tajları açık ise; hangi yoldan piyasa veya devlet aracılığı ile temin etmek 
daha iyidir?. Dikkat edümesi gereken nokta, eğer "mükemmel" bir sigor-
ta piyasası varsa, bazılarının "çok az" sigorta yaptırdıkları hissedilir-
se, yukarıda tartışılan dışsallık esas alınarak ya onların sigorta pirimleri 
devletçe sübvansiyone edilir ve lıanehalkları veya aileler için bir mini-
mum, sigorta düzeyi zorunlu kılınabilir. Ancak burada sorun, dışsallık-
lar olmayıp; sigortanın kendisinin devlet veya piyasaca sağlanmasının 
nispî etkinliğidir. Aslında seçim şu üç argümanın sonuçları içerisinde 
yapılacaktır: (a) "yüklenmiş fiyatlar"  (b) "ters seçim" (c) "moral risk": 
Bunlar garip deyimler olmakla birlikte bunlar üzerinde Kuzey Amerika 
ve Avustralya'da yoğun tartışmalar cereyan etmektedir. Zira Kuzey 
Amerika ve Avusturalya'da özel ve kamusal sigortalar arasındaki 
tercih, Britanya'da olduğu gibi kesin bir şekilde çözümlenmemiştir. Tür-
kiye'de ise genel bir sağhk sigortası söz konusu olmadığı gibi, bunun pi-
yasaca mı yoksa devletçe mi karşılanması konusunda bir tercihin var-
lığına da tesadüf  edilmemekted;r. Bu konudaki, dördüncü bir argüman; 
kaçınılmaz olarak diğerleri ile birleştirilerek ortaya atılmaktadır: Buna 

26 tbid.,  s.  226. 
27 İbid.,  s. 226. 
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göre eğer zorunlu sağhk sigortası arzu ediliyorsa, bu sigorta bir kamu 
sigortası sistemi mi, yoksa özel bir finansman  sistemi şeklinde mi kurul-
malıdır ? 

Yüklenmiş fiyatlar,  sigorta şirketlerinin kendi işlerini yürütmeleri-
nin bir maliyetinin bulunmasından doğmaktadır. Aynı zamanda monopol 
"şişirilmiş fiyatlar"  olabildiği gibi, rekabetin zayıflığı  sebebiyle, daha 
yüksek fiyatlar  etkinsizlik sonucu ortaya çıkabilir. Kolaylık olsun diye, 
yüklenmiş fiyatları  pH piriminin bir oranı (/) cinsinden ifade  edelim. 
Bu takdirde, sigorta pirimi şu hale gelir : 

pH  + l  pH  = (1  + l)  pH 

ve belirli sonuç, I0  — (1  — l)  pH,  daha önceki gelir olan I 0 — pH'den, 
daha düşük gelire tekabül eder. Yani : 

I0  — (1  + l)  pH  < J„ — pH  dir. 

Bu yeni konum (Şekil: 8.8) de I 0 — pH'nin solundaki bir nokta olarak 
gözümektedir. 

Bu durumda birey için problem, adil olmay an sigorta primlerinin 
oluşturduğu bir sigorta, "kendi-kendini sigorta'Va -yani hiç sigorta ol-
mamaya- tercih edilmeli midir? Sigortanın tanımı icabı:28 

U[I0-  (1  + l)  pH  ] > PU  ( l o - H)  + (l  - P)  u (/o) 

müddetçe tercih edilmelidir. Yine aynı açıklıkla ifade  edebiliriz ki (i) 
o derece yükselebilir ki yukarıdaki aşma (büyüklük)  durumu mümküu 
olmayabilir. (Şekilde: 8.8) yüklenmiş fiyatların  faydasının,  kendi-kendi 
ni-sigortalamanın faydasından  açıkça düşük olduğu görülmektedir. 
Gerçekten, herhangi bir (/) nin hacmi o büyüklükte olabilir ki bireyin, 
kalın çizilmiş eğrinin altında yrani c'den geçen yatay çizgiden daha az 
tercih edeceği bir düzeye inilmiş olabilir. 

Bu takdirde, ilk sonuç; eğer ölçek ekonomileri vasıtası ile; aynı mik-
tar fayda  sağlanan özel sigortaya bakışla, kamu sigortası daha düşük 
yüklenmiş fiyatlar  ile çalışabilir ve bu nedenle de tercih edilebilir. Eğer 
kamu sisteminin yüklenmiş fiyatları  daha yüksek ise, argüman tersine 
dönecektir. Bir kere daha görülmektedir ki bu tezin sübvansiyon ile 
ilgisi yoktur. Düşük pirinılerle ve zararına çalışan bir kamu sigortası 
sistemi sadece, mukayese edilebilir ölçüde sübvaısiyone edilen bir özel 
teşebbüs sistemi ile karşılaştırılmalıdır.29 

2 bid,  s.  2 2 . 

2 İbid.,  s. 2 2 . 
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Eğer sigorta olanlar, hastalanma ihtimallerini sigortacılardan daha 
iyi biliyorlarsa, bu takdirde, tersine bir seçim söz konusudur. Özellikle, 
eğer sigorta olan bir kişi. sigorta şirketinin inandığından çok daha yük-
sek bir p'ye sahip olduğuna inanırsa; böyle bir durum sigorta şirketinin 
bireyin bildiğinden daha az bilgiye sahip olmasından kaynaklanabilir: 
Dolayısıyla böyle bir bireyin karşılaşabileceği hastalık sigortası pirimi 
haksız bir şekilde çok düşük olacaktır. Kuşkusuz, şirketler ödemelerini 
ve maliyetlerini kapatabilmek için, herkesin pirimlerini yükseltmek 
zorunda kalacak ve diğer kişilerin pirimleri daha da yüklenmiş olacaktır. 
Bu takdirde, kötü riskler fazlaca-korunmuş  ve iyi-riskler nispî olarak 
daha az korunmuş olur. Örneğin, 100 bireyin olduğu bir toplulukta, tıb-
bî harç olarak; 50'sinin 10.000 TL., 50'sinin ise 30.000 TL. ödemeyi 
beklediklerini kabul edelim. Oysa sigorta şirketinin, bu bireylerin farklı 
bekleyişler içerisinde olduklarını bilmediğini varsayalım: Şirketin bildi-
ği husus, topluluğun tümü itibarı ile taşıdığı risktir. Eğer topluluğun tü-
münün sigorta olduğunu kabul edersek; tüm 100 şahsın tecrübeleri 
üzerine dayandırılacak add sigorta pirimi 20.000 TL. sı ( = 50 x 10.000 
TL. + 50 X 20.000 TL.) ancak sigortanın ödeyeceği faydaları  karşı-
layacak miktardır. Fakat bu miktar sadece 10.000 TL. ödemeyi bek-
leyenler açısından aşırı bir maliyet olup eğer kendileri risk almaktan çok 
sakınan kişiler değillerse az sigorta yaptırırlar. Dolayısıyla sigorta şirketi-
nin beklenen ödemesi, 20.000 TL. yerine 30.000 TL. olacaktır. Böylece, 
hastalık sigortasının adil pirimi 30.000 TL. haline gelecek bu durum, 
"iyi risk" taşıyanlara karşı teşviki daha da kırıcı bir manzara teşkil 
edecektir. Netice olarak şirket en kötü-riskleri, uygun bir yüksek pirim 
üzerinden, sigortalama durumuna gelecektir. Kamu sigortası da bu tür 
bir tersine-ayıklamadan zarar görebilir: Fakat kamu sigorta düzenle-
mesi zorunlu kılınırsa, tersine ayıklamanın azaltılmasına yardım eder. 
Kuşkusuz, zorunlu özel sigorta, birden fazla  şirket birbirleriyle rekabet 
ettikleri müddetçe, tersine-ayıklamanın önlenmesine destek olmayabilir. 

Moral tehlike iki türdür30 : Birinci durumda sigortalanan kişinin, 
hastalanıp, tedavi araması durumunda ortaya çıkar. Ancak ödemesi, 
gereken bir fiyat  bulunmadığından, birey talep eğrisi üzerinde aşağıya 
doğru hareketle, talebini artıracak (veya daha iyi) hizmet isteyecektir: 
Daha iyi bakım, hastanede daha uzun süre ile kalmak, daha iyi tedavi, 
daha iyi-yemek, daha iyi cerrah talep edecektir. Bu durum H'yi expost 
olarak artırdığından; eğer sigorta şirketlerinin H üzerinde bir denetimi 
veya öngörüsü yoksa, ya fiyat  elastik hizmetlerle ilgili sigortalamalarını 

İbid.,  s. 2 . 
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azaltmaları veya pirimlerini haklı görülebilecek, exante tercih düzeyi-
nin üzerinde tespit etmeleri gerekir. Eğer (Şekd: 8.8) geri dönersek, şayet 
l şimdi moral tehlikeyi de içerecek zammı da kapsarsa; bu takdirde 
sigortalı olmanın tüm avantajları yeterince yüksek tespit edilmiş bir l 
karşısında kaybolabüir. Bunun alternatifi  olan ve matrahtan düşme 
şeklindeki kontrol yani sigortalının önce tıbbî harcamalarını kendisinin 
ödemesi, tedaviye olan talebini gelir etkisi aracılığından başka bir yol-
dan denetim imkânı vermemektedir: Bu denetim de ancak tıbbî harca-
maların, toplam harcamaları aşması durumunda söz konusudur. Ortak 
sigortalama yani- tıbbî harcamaların belli bir yüzdesini, sigortalının 
ödemesi, moral tehlikeyi azaltmakta; fakat  aym zamanda sigortanın 
değerini de düşürmektedir. Sigortadan elde edilecek yararlara bir sınır 
konulması düşünülebilir. Ancak bu sınıra kadar, moral tehlike denetlen-
memektedir. Bundan başka, talebin nispî olarak gayri-elastik bulunduğu, 
bazı talihsiz durumlarda H, hem politika sınırını hem de bireyin geliri-
ni aşabilmektedir. 

İkinci moral tehlike ise, sigorta konusu olayın oluşu ihtimalini 
etkilemektedir. Sigorta konusu olayın ortaya çıkması, belli ölçüde sigor-
talı bireyin davranışına bağlıdır: Bir başka deyişle, sigortalı olmak, si-
gorta konusu olayın cereyamm engellemek için öıdem alma müşevvikini 
azaltmaktadır. Örneğin bir kimse, hastalık dolayısıyla uğranılan gelir 
kaybına karşı sigortalanmış ise hasta olduğunu bildirmede daha az gö-
nülsüz davranacaktır. Bir kimsenin tıbbî bakımının maliyeti bir başkası 
tarafından  üstlendirse; kendisini, sağlam ve sağlıklı tutmak için daha az 
teşvik edilmiş hissedecektir. Bir kere daha, l yükselecektir. Hem matrah-
tan düşme, hem de ortak-sigorta; bireyin hasta olması ihtimalini azalt-
ması için teşviki artıracağından, l düşecektir. Bazı sigorta sistemlerinde, 
sigara tiryakilerinin, içki içenlerin ve bazı tehlikeli görevleri veya ho-
bileri olanların daha yüksek pirim ödemesi gerekir. Bununla birlikte 
sigortanın, düşük-riskli bireyler-sınıfını  ayırd etmek için yapacağı araş-
tırmanın, yani garantisi altına alacağı şahısların sigara içmediğinden 
emin olmanın veya kandırılmadığından ya da bu kişilerin iş şartlarının 
sigorta-poliçesinin ömrü boyunca değişmediğinin tespitinin de bir ma-
liyeti vardır31 . 

Birinci tür bir moral tehlike ilke olarak, kamunun sahip olduğu tıbbî 
bakım kurumları sisteminde daha kolay kontrol altına alınabilir: Zira 
bakım için talep elastikiyetinin çoğunu, talep-uyandırmamakta (hasta) 

1 İbid.,  s. 2 . 
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arz-uyandırmakta (doktor)'dır. Çünkü kamu-sisteminin hasta başına 
ücret ödemesi çok daha az mümkündür. Oysa hasta başına ücret öden-
mesi, açıkça arzın artmasını teşvik eder; ancak bu arz artışı, aslında dok-
tor tarafından  hastanın ne talep etmesini tavsiye etmesinden kavnakla-
nır. Dolayısıyla buradaki mesele, hizmetten yararlanan sigortalıdan 
ziyade, hizmeti arzedenlerin daha fazla  kontrol edilmesi hususudur, 
ikinci tür moral tehlike, etkin bir denetim için, risklerin-ayrımını gerek-
tirir. Dikkat edilmesi gereken husus: ingiliz Ulusal Sağhk Hizmeti 
(NHS) gibi "bedava" bir sistemin ikinci tür moral tehlikesinin tam olu-
sudur: Doktorlar bu aşırı talebi budamak için bir fiyat  dışı tayınlama 
sistemi gebştirmek zorundadırlar. Zira sıfır  fiyat  düzeyinde ortaya çı-
kan, tüm talebi karşılamak için arz yeterince artırılmamaktadır. Ancak 
hayat tarzları .dalıa tehbkeli olan bireylere, NHS'nin maliyetlerine daha 
fazla  katkıda bulunmaları konusunda şimdiye kadar kimse ciddi bir 
öneride bulunmam ıştır32. 

Zorunlu sigorta, ölçekten getirinin oluşmasına ve dışsallıkların içsel-
leştirdmesine yardım edebilir. Ancak zorunluluk kavramı, bazı kişilerin 
iradeleri dışında sigorta olmalarını ima eder: Dolayısıyla bu kişilerin fay-
da düzeyleri tazmin eddmeksizin düşer. Refah  Iktisadı'mn genel değer 
yargıları, bu kayıpların başka yerlerdeki ilgili kazançlar tarafından  kar-
şılanıp, karşılanmayacağını açıklamaz. Bununla birlikte, dikkat edd-
mesi gereken husus, yüklenmiş fiyatların  düşürülmesi, zorunlu düzen-
lemede mümkün olabileceğinden insanların çoğu, ihtiyari özel sigorta-
dan ziyade, zorunlu kamu sağhk digortasını tercih ederler. (Şekil: 8.8) 
de eğer özel sigorta bireylerin e ' y e ulaşmasını sağlarken, kamu düzenle-
mesi eğrinin ed kısmındaki bir noktaya varmasını mümkün kılarsa, daha 
önce sigortalanmışlar tarafından  tercih edibr. Yine daha önce kendi-
kendilerini sigortalayanların bir kısnunca da bu kamu sistemi tercih 
edilebilir. Geri kalanlar ise sigorta olmaya mecbur edilirler. 

İngiltere'deki tipteki bir ulusal sağhk hizmeti (NHS) kuşkusuz, fiilen 
zorunlu kamu sağhk sigortasına eşdeğer bir sistemdir: Çünkü devlet te-
mel sağhk tedavi kuruluşlarının ve hastanelerin, sosyal hizmetlerin, 
halk hekimlerinin ya sahibi veya istihdam edenidir. Bunlar bazısı be-
dava (örneğin sosyal yardım çalışmaları) bazıları piyasaca temin edilen 
(örneğin özel-tedavi ve özel sigorta) gibi hizmetlerle tamamlanırlar. 
NHS tam olarak, sübvansiyone edilen bir sistemdir. Bunun da ötesinde 
doğrudan sübvansiyone edilmektedir. Müşterderin ise, sigorta veya te-

32 ibid.,  s. 229. 
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davi (veya başka bir şey) satın almaları için subvansiyone edilmeleri söz 
konusu değildir. Bir başka deyişle aynî olarak, doğrudan -arz mevcuttur. 
Böyle bir sistemin ekonomik gerekçeleri şunlardır:33 (i) Sermaye pi-
yasasındaki aksaklıklar, (ii) dışsallıkların tabiatı, (iii) riskleri havuz-
lamada farklı  yöntemlerin nispî maliyetleri. Bunlar sorunların tam bir 
dökümü değildir: Zira burada devletin tek-alıcı (monopson) olarak bu 
alana girmesinin, satıcı' tekelleri ile örneğin tıp-mesleği (tıp-odaları) 
veya ilaç endüstrisi ile uğraşmadaki rolü tartışması ihmal edildiği gibi; 
aynı zamanda kâr ve kâr dışı kuruluşların davranışlarından beklenen 
farkldaşma  da unutulmuştur. Buna rağmen, bu tartışma okuyuculara, 
bu alandaki temel meseleleri kavramak ve taraf  tutmayan, hissi olmayan 
bir analizi sağlık hizmetlerinin örgütlenmesine ve finansmanına  uygu-
lamak imkânı verir. 

Kısaca, Türk sağhk hizmetlerinin örgütlenmesine ve finansmanına 
bakacak olursak: İşçiler, memurlar ve Bağ-kur üyesi esnaflar  zorunlu 
sağlık sigortası kapsamındadırlar. Genel olarak, halkın bir sağhk sigor-
tası olmamakla birlikte, sübvansiyonlu fiyatlarla  sağhk hizmetini, kamu 
sağlık kuruluşlarından satın alması mümkündür. Bunun dışında halk 
bu hizmetleri piyasadan da satın alabilmektedir. Kamu sağlık kurum-
larında sübvansiyonlu fiyatların  cari olmasına karşılık, yeterince kay-
nak tahsis edilmemiş olması ortaya çıkan aşırı talebin fiziki  tayınlama 
ile (kuyruk)  ile ortadan kaldırılmasını gerektirdiği gibi, kalitenin de 
düşmesine yol açmaktadır. Özel sağhk sigortası uygulaması ise bu sebep-
le yok denecek kadar azdır. İngiliz Ulusal Sağhk Hizmeti tipinde zorunlu-
kamusal bir sağhk sigortası uygulamasına 1970'lerin sonunda geçil-
mek istenmiş ise de, sistem yerleştirdememiştir. Bu gelişmede, sağhk 
hizmetine yeterince kaynak ayıramayacak kadar ulusal vergi potansiye-
linin ve ashnda milli gelirin düşük olması ve tıp mesleğinin kıtlığı ile 
bu kıtlık rantını elde etmek için direnmesi önemli rol oynamıştır. 

4. HAYATIN DEĞERİ: 

İnsan hayatı üzerine hangi değerin konulacağı sorunu hem kavram 
olarak hem de ölçme açısından güçlükler yaratır. Bununla birlikte, in-
san hayatına, sonsuz-değerde olduğu şeklinde bakmak doğru sayılamaz 
Zira aldığımız çeşitli kararlar hayat şansımızı etkilediğinden, hayatın 
sonsuz olduğunun kabulü mümkün görülmemektedir: Yoksa, kim dağ-
lara tırmanır veya kim caddede karşıdan karşıya geçerdi. 

33 İbid.,  s., 293. 
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İngiltere'de Çevre Bakanlığı tarafından  1977 yılında insan hayatı 
üzerine konulan resmi değer 63.330 Sterlin idi3 4 . Bu çalışma, hesapla-
ma açısından, beklenen kazançların (vergi dahil) halihazır değerinin, 
bir temsili birey için esas ahnması ve buna "acı ,üzüntü ve ıstırap" 
dolayısıyla zımnî bir indirimin eklenmesidir. Bu "beşeri sermaye" yön-
temi ile hayatın değerini hesaplama bu konudaki en yaygın yöntemdir. 
Ancak, bu yöntemin de bazı zorlukları vardır: İşsizlik dolayısıyla beklenen 
-kazançtan düşülmesi ve çocuklar, evkadınları ve emekliler gibi kişi 
lerin hiç gelir elde etmemesi sebebiyle, hayatlarının değerinin sıfır  olduğu 
sonucuna varılması gibi. Ancak bu sorunlardan başka, beşeri sermaye 
yöntemi, bireyin GSMH'ya katkısını ölçmekte ve bunu hayatın değeri 
olarak almaktadır. Oysa, GSMH Refah  İktisadı'nda tek ölçü değildir. 
Bir başka deyişle, GSMH'yı tek ölçü olarak ele almak; insanları çeki-
hayvanları, daha kötüsü kölelerle bir tutmak demektir. 

Pratik olarak düşünürsek, genel sosyal politika anlayışı içerisinde, 
hayatın değerinin; ölümün gerçekleşmesi ihtimalindeki değişmeye 
ilişkin kararlar açısından önemi vardır. Tutarlı olmak bakımından, eko-
nomik etkinlik tanımına göre aramakta olduğumuz husus; ölüm riskin -
deki değişmenin marjinal değeridir. Belki daha ideal olarak, riskteki 
değişmenin marjinal değeri sadece söz konusu birey açısından ele alın-
mamalı, fakat,  kendisinin ailesi ve arkadaşları, çalıştığı kurum v.s. açısın-
dan da bu değerleme yapılmalıdır. 

Bu yaklaşımı geliştiren, M. Jones-Lee'dir. Bu yaklaşımın özü şu 
şekilde ortaya konulabilir: Bireyin serveti veri iken belli bir fayda  düze-
yinde olacaktır; eğer bir zaman-dilimi için ölüm beklenmiyorsa bir baş-
ka fayda  beklenecektir. Esas olarak, bireyin belli bir dönem boyunca 
yaşayabümesi şartına bağlı olarak, servetin bir fayda  fonksiyonu  vardır. 
(LW): Ve servetin bir başka daha düşük bir fayda  fonksiyonu  ise ölüm 
koşuluna bağlı olarak ortaya çıkar. (Şekil: 8.9) de servetin düzeyi W de 
gösterilmekte, yaşama şartına bağlı olarak, servetin marjinal faydası 
L(W) nin eğimi, ölme şartına bağlı olarak servetin marjinal faydasın-
dan D (W) nin eğiminden daha düşük olup bu dorum bireyin adil bir 
hayat sigortasının olmasını ima etmektedir. 

Herhangi bir bireyin, ^ düzeyinde serveti olduğunda, ölümün belli 
bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesinin sübjektif  (kişisel) ihtimali 
p ise, kendisinin beklenen faydası  şu şekdde bulunabilir: 

E(U)  = (1  - p) L  (W)  + PD  (W) 

34 İbid.,  a. 294. 
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(Şekil: 8.9) 
Erken ve Geç ölüme Bağlı Olarak Servetin Marjinal Faydası 

Şiındi, bazı maliyetlere katlanılarak p, daha düşük bir p değerine 
düşürülsün. Servetin marjinal faydasının  herzaman, hem L(W) ve hem 
de D(W) için pozitif  bulunduğunu, yani her iki eğrinin eğimlerinin, 
yukarıya doğru olduğunu veri alırsak; servetin yaşamak şartıyla fay-
dası, ölüm şartına bağlı olandan daha yüksek olacaktır. Şekilde: 

L{W)  > D{W) 

olup dolayısıyla birey, cari servetinin bir kısmını bu ihtimali azaltmak 
için kullanabilir. 

Bireyin bu ihtimali azaltmak için koyduğu değeri bulmak için feda 
edeceği maksimum para miktarını araştırmamız gerekir ki, bunu da MVdP 

de gösterelim (MV = marjinal değeı) ve MY^p, p den p'ye düşüşe atfe-
dilen değeri temsil eder. Bu maksimum fedakârbk  ile p ihtimaline karşı 
oluşan konumu arasında birey kayıtsız kalmaktadır. Çünkü p yi p ye 
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indirgemekten doğan bütün faydaları  bu maksimum fedakârlık  tüket-
mektedir. Dolayısıyla aşağıdaki koşula dönülecektir35: 

(.l-p)L(W  - MVdp)  + PD (W-  M F ( l p ) = (1-p)L  (W)+pD(W) 

Bu koşulla, MVrtp 'nin ampirik değerini ampirik olarak türetmek 
mümkündür. 

Bir kitlede n kadar birey varsa, risk (p) değişiminin marjinal sosyal 
değeri, bireylerin değerlemelerinin toplamına eşittir : 

MV  — marjinal  değer 

ve kuşkusuz ortalama marjinal sosyal değer ise : 

2 MVap  I  n dir. 

Burada görüldüğü üzere, yukarıda bulunan aynı zamanda istatistiki 
olarak kurtarılan hayata verilen uygun değerdir. Bir bireyler kitlesinde 
farzedelim  ki p ihtimali f  kadar bireyin beklenen ölümünü temsil etmekte, 
p ise g kadar bireyin beklenen ölümünü temsil etmektedir. Dolayısıyla 
objektif  ihtimaldeki değişme, s / n olup, burada s = f  — g dir. Eğer 
sübjektif  ihtimaller p ve p, bu objektif  ihtimaller ile aynı ise, dolayısıyla 
s kadar hayatı kurtarmanın değeri : 

s 2 MVav  İn 

ve her kurtarılan hayatın ortalama değeri, bunun s'ye bölümü ile bulu-
nur ve bir kere daha : 

n 
2 MVAp  bulunur. 

Bu yöntemi, İngiltere'de oıta-yaşlı akademisyenlerden, araştırmacı-
lara ve çeşitli makamlardaki devlet memurlarına uygulayan Jones-Lee 
nin 1975 için MVd p tahmininin ortancası (mode) 2 milyon Sterlin civarın-
da çıkmaktadır. Bu rakam daha önce beşeri sermaye yöntemi ile öneri-
lenden çok daha yüksek çıkmaktadır. Bu sonuç cari beşeri sermaye yön-
teminin sistematik olarak insan hayatının düşük değerde gösterilmesi 
ile kalmayıp, Refah  İktisadı temeline güvenilir şekilde dayanmayan yön-
temlerin metodolojide de sistematik bir bölünme yarattıklarını ortaya 
koymaktadır. 

2 MV, dp 

İbid.,  s. 2 . 
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İnsanlar bazen, ölümden sakınmanın değeri karşısında şaşırmakta; 
bunun gelir dağılımının en üst yüzdesinde yeralmayan berbangi bir ki-
şinin ödeyebdeceği miktarı büyük ölçüde aşmasına hayret etmektedirler. 
Jones-Lee yönteminin mantığı şu örnekle en iyi bir şekilde görülebilir 
veya açıklanabilir: 100 kadar bireyin yer aldığı bir kitlenin riskli bir 
durumda olduğunu düşünelim: Varsayalım ki, bu kişderden herhangi 
birinin, vaktinden önce ölmesi riskini % 2'den % 1 'e indiren bir süreç 
mevcuttur. Böylece, eğer bu süreç uygulanırsa beklenen, vaktinden önce 
bir ölüm önlenmiş olur. Şimdi Jones-Lee yöntemini uygulayarak,  100 
kişiden herbirinin, bu ölüm riskinin azaltılması üzerine koyduğu değeri 
bulabiliriz. Bu değerlerin toplamı, riskteki azalmanın toplam değerini 
verir: Zira bu sürecin bir hayat kurtarması beklenmekte olup, bu toplam 
da aynı zamanda hayat kurtarmanın istatistiki değeridir. Çok açık ola-
rak bu toplam, tüm serveti ve hatta bir toplumdaki en zengin 100 kişi-
nin servetini de aşabilir36. 

Dikkat edilirse Jones-Lee tarafından  geliştirden bu yöntemde; eğer 
bölüşüm ağırlıkları birimine yer verilirse, buna göre daha büyük serveti 
olanların daha büyük faydalar  elde edeceği ima edilmektedir. Daha ön-
ce de ifade  edildiği gibi, bu tür ahlâki sorunlar, İktisat'ca bir çözüme 
bağlanamaz. Pratikte, sorun bir topluluğun üyeleri arasında varolan, 
kişiler-arası dışsalhkların tabiatlarına uygun şekilde çözümlenmesidir. 
Ancak çözüm sorunun, kollektif  düzeyde ele alınmasını ima etmektedir. 

Türkçe  Ek  Okuma  Parçaları: 

ı 
(1) Kenan Bulutoğlu, op.  cit.,  Fasıl XIII, ss. 250-261. 

(2) Beşinci Beş Yıllık Plan, Ankara, DPT, 1985, ss. 150-152. 

Sorular: 

(i) "Sağlık hizmetleri bir temel ihtiyaç yani insan hakkıdır ve bu hizmetle ilgili kaynaklar, 
maliyet ve faydalan  dikkate alınmaksızın tahsis olunmalıdır". 

(a) Bu görüşün doğruluğunu tartışınız. 

(b) Bu görüşün doğruluğu kabul edilirse, sağlık hizmetleri alanında kaynak tah-
sislerine esas, "ihtiyaç" ölçütü mü olacaktır ? 

İbid.,  s. 2 6 . 
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(c) Tüm sağlık ihtiyaçları tatmin edilmeli midir ? 

(ii) Sağlığa talep ve sağhk hizmetlerine talep arasında ne fark  vardır ? 

(iii) Grossman'ın modelinde sağlık talebinin artmasına yol açabilecek husus nedir ? 

(iv) Bir sağlık sigortası aşağıdaki almaşıklardan hangisine uygun olmalıdır ? 

(a) Çeşitli almaşıkların bulunduğu, 

(b) Zorunlu tek tür, 

(c) Sübvansiyonlu. 



1 1 \ 
I  • 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

EŞITSIZLIK VE GELIR DAĞıLıMı 

Bu bölümde ve bunu izleyen vergi teorisindeki gelişmeler bölümün-
de "Kamu Maliyesi'nin", bölüşüm bölümüne giren konuları ele alaca-
ğız. Aslında bunları izleyen KİT Ekonomisi bölümü de kısmen de olsa 
"bölüşüm" bölümü konularını içerir. Dolayısıyla bu bölümde ele alacağı-
mız konular ise; bölüşüm teorileri, gelir dağılımının ölçülmesi sorunu 
ve ölçütleri, sektörel gelir dağılımı ve bunu etkdeyen faktörler,  devletin 
delir dağılımına müdahalesi yani ikincd bölüşüm ve yoksulluk sorunla-
rıdır. 

1. EŞİTLİK SORUNU : 

Bilindiği gibi İktisat Bilimi'nin mevcut geçerli iki tanımı vardır. 
İlki D. Ricardo 'nun "hasılayı  üreten  sınıflar  arasında,  gelir  dağılımının 
yasalarının  incelenmesi"dir.l  İkincisi ise Lord Robbins'in ukıt  kaynak-
larla  sonsuz  insan  ihtiyaçlarının  giderilmesi''''  tanımıdır. Ricardo'nun 
tanımında bölüşümün, Robbins'in tanımında ise etkinliğin ağır bastığı 
görülmektedir. Bu bölüm ve bunu izleyen bölümlerde İktisat'a Ricar-
do'nun tutumu ile yaklaşılacağı bilinmelidir. Aslında eşitlik ve gelir 
dağılımı birbirlerini çağrıştıran konulardır. 

Eşitlik, bütün insanlık tarihi boyunca üzerinde durulan fakat  bir 
türlü üzerinde anlaşmaya varılamayan bir konudur. Örneğin eşitsiz-
liği ölçmek için geliştirümiş istatistiki ölçütlerin bile vardıkları sonuç-
lar itibariyle nasıl çelişkiye düştükleri ileride de ele alınmaktadır. Yine 
(Bölüm I.) de değindiğimiz iktisat okullarım, en-solda ortodoks-Mark-
sistler ve en -sağda Chicago-okulu olmak üzere ayrıştıran ve yelpaze 
üzerindeki yerlerini tayin eden husus, eşitlik karşısında takındıkları tu-
tumdur. Demek ki tarihen olduğu gibi güncel bakımdan da eşitlik ko-
nusundaki görüşler ayrılmaktadırlar. 

Aslında "eşitlik" ve onun maddi kaynağını oluşturan "gelir dağılımı" 
(bölüşüm) neden bu kadar önemlidir? Bu sorunun cevabı belki şöyle 

1 David Ricardo, op.  citss.  278-279. 
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formüle  edilebilir: Bir toplumdaki sosyo-ekonomik iktidarın en belir-
ğin göstergesi o toplumdaki gelir dağıhmıdır. Örneğin îngibz, isveç ve-
ya Türk toplumlarına ilişkin Gini katsayılarım sunduğumuzda, irdelen-
mezlerse pek bir şey anlaşılmaz ama bu toplumlara ilişkin kazanç (emek-
gebri) ağaçlarını (earnings tree) verdiğimizde bu toplumlardaki sosyo-
ekonomik iktidar yapısına ibşkin en özet bilgiyi aktarmış oluruz. Me-
ramımızı anlatmak için ingiltere (Birleşik Krallık) daki kazanç ağacım 
sunarak açıklamalarımıza devam edelim2: 

(Çizelge: 9.1) 
Birleşik Krallıkta Kazanç-Ağacı  (Yalnız erkekler için) 

50— Üst-düzey yönetici (genel koordinatör) Holdinglerde 

20— Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Yönetim Kurulu Başkanı, 
Başbakan 

10— Kaptan Pilot (sivil havacılık) 

Müsteşar, Hastanede Klinik Şefi  Hekim, Üniversite Profesörü 

Albay (orduda), Başöğretmen (müdür) 

2— Öğretmen, Ustabaşı, Dok-işçisi, Büro Amiri. 

Polis, Otobüs Biletçisi, Duvarcı, Vinç Makinisti 

1.2— Çöpçü, Aşçı, Postacı 

Tarım İşçisi 

Ortalama Kazanç -» 1. S 

Buradan ingiltere için ücret farklarının  50 kat olduğunu ve çabşan-
larm ortalama kazancının tarım işçilerinin 1,5 katı bulunduğunu anla-
maktayız. Ayrıca îngibz sosyo-ekonomik yapısının; ister fonksiyonel 
açıdan olsun, ister iktidar hiyerarşisi açısından olsun; çeşitb mesleklerin 
kazançları bakımından nasıl farkblaştırdığım  görmekteyiz. Nitekim en-
üstte ekonomiyi yöneten holding koordinatörleri en dipte ise tarım iş-
çileri yer almaktadır. Aslında Türkiye için de en-üsttekiler ve en-dipte-
kiler değişmemekle birhkte diğerlerinin yerlerinin farklı  olduğunu söyle-
yebibıiz. Çünkü Türk-sosyo-ekonomik yapısının iktidar şeması farklıdır. 

Gelir dağılımı, gebr elastikiyetleri dolayısıyla mal ve hizmetlerin 
talebinin kompozisyonunu tayin ettiği için bir ekonomide nelerin, 
ne kadar üretdeceğini de bebrler. Ayrıca gelirin tasarruf  aracıbğı ile 

2 A.B.Atkinson,  Economics  of  Inequalily,  op. cit., s. 19. 
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yatırımla olan ilişkisi nedeniyle büyüme ve gelir dağılımı arasında 
bir bağ bulunduğu açıktır. Örneğin Kaldor "uygun" ve "doğal" büyüme 
hadleri ile "faktör  payları" arasındaki ilişkiyi klasik makalesinde ortaya 
koymaktadır3. Konu yalnız teoride değil pratikte yani iktisat politikası 
kararlarının alınmasında da önemlidir. Çünkü eşitlik konusunda gelir 
dağılımına bilinçsiz bir müdahale toplumun iktidar yapısıyla çatışmaya 
yol açtığı gibi ekonominin fonksiyonel  işleyişine de el atılıyor demek-
tir. Özellikle böylesine bir bilinçsiz müdahale siyasal bakımdan tıpkı 
çıplak elle elektrik devresine dokunulması gibi bir sonuç doğurabilir: 
Yani sosyal huzurluklara ve ayaklanmalara yol açabilir. Bir başka de-
yişle gelir dağılımı tıpkı toplumun iktidar yapısı gibi asırlarca süren bir 
mücadele sonucunda oluşan bir gelenektir ve kısa dönemde değiştiril-
mesi olanaksızdır. 

Bilindiği gibi gelir dağılımı ile uğraşan yalnızca Kamu Ekonomisi 
değildir. Gelir dağılımının kantitatif  (sayısal) tespitini yapan İstatis-
tik olup Gini katsayısı, Lorenz eğrisi, Arâlık gibi ölçütler geliştirmiştir. 
Ancak gelir dağılımının veya eşitsizliğin nedenlerini ortaya koyup yo-
rumlayan ve refah  önermelerini yapan İktisat Teorisi'dir. 

Kamu Maliyesi'nin özellikle ilgilendiği husus; birincil dağılımın 
(yani piyasa dağdımınm) nasıl bir "ikincil dağdım" (yani parlamento 
ve bütçe dolayısıyla dağdım) ile düzeltilerek sosyal refahın  maksimize 
edileceğidir. Birincil ve ikincil dağılımların ilişkisini ve Kamu Maliyesi' 
nin fonksiyonunu  bir ücretlinin yani işçinin gelirini ele alarak açıkla-
maya çalışalım: 

Piyasa  Ücreti  — Vergiler  = Net  Ücret  -f  (Sosyal  Mallardan  Pay  + 
Transferler)  = Sosyal  Ücret 

Burada işçiye ödenecek olan piyasa ücreti birincd dağılım içerisin-
de; vergüer, sosyal mallardan düşen pay ve transferler  ise parlamentoda 
belirlenir. 

Şimdi eşitlik ve gelir dağılımı konusunda İktisat Teorisi'ııin tutu-
munu ve başlıca yaklaşımları ele alalım. 

2. İKTİSAT TEORİSİ VE GELİR DAĞILIMI: 

A.Modern İktisat Teorisi nin Eşitlik Sorunu Karşısında Tutumu: 

Eşitlik sorununun Modern İktisat'ta kapladığı alan nedir sorusunun 
cevabının pek olumlu olduğu varsayılamaz. Çünkü R.H.Tawney'in 

3 N. Kaldor, "Alternative Theories of  Distribution", R.E.S.,  vol. 23, 1955, ss. 94-100. 
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de işaret ettiği gibi "eşitsizlik  İktisathn  belki  de  tüm  konusunu  oluştur-
malıydı"4.  Fakat modern iktisatta iktisadi büyüme ve tanı istihdama 
verilen aşırı önem nedeniyle, eşitlik sorunu unutuldu5. Çünkü Keynesyen 
İktisat'a duyulan aşırı güvenle büyüme ve tam istihdamın; yoksulluğu ve 
dolayısıyla eşitsizliği azaltacağı varsayılmaktaydı.  Şöyle ki, büyüme ve 
tam istihdam; sosyal güvenlik ve. sosyal servislerle desteklenince yani 
(Keynes  -f-  Harrod -j- Beveridge) eşitsizlik toplumsal bir sorun olmaktan 
çıkarak akademik bir merak haline gelecekti. Hatta böylece örnek b ;r 
toplum oluşturacak İngiltere'de, sınıfların  daha doğrusu sınıf  farklarının 
ortadan kalkacağına inananlar vardı. Ancak 1962 yılma varıldığında bu 
görüşün geçersizliği ilk olarak Titmus tarafından  ortaya konuldu6. Çün-
kü büyüme yani adam-başına gelirin artması eşitsizliğin azalmasını ge-
rektirin ey ebilir. İşte bu nedenle söz konusu Keynesyen mekanik teda-
vi yöntemlerinin (büyüme -+- tam istihdam + sosyal servisler / sosyal 
güvenlik) çaresizliği karşısında eşitlik ve gelir dağılımı üzerinde dikkat-
ler toplanmaya başladı. Kanımca bir toplumda yukarıda adı geçen Key-
nesyen mekanik tedavilere rağmen, yoksulluk çizgisi altında kalanların 
var olduğu görülüyorsa, eşitsizlik siyasal ve ekonomik açıdan önemini 
korumaya devam edecek demektir. Yalnız Türk ve İsveç toplumları 
için eşitsizliğin ve daha doğrusu yoksulluğun nesnel içeriklerinin ve do-
layısıyla siyasal, ekonomik önlemlerinin farklı  olduğunu kabul etmek ge-
rekir. Örneğin Türkiye'de yoksulluk, işsizlik, konutsuzluk, cehalet, ye-
tersiz beslenme, tedavi olanaklarından yoksunluk v.s. iken İsveç'te yok-
sulluk devlet konutlarında oturmak, renkli T.V.sı olmamak, tatile gi-
dememek gibi hususlardır. 

B. İktisat'ta Gelir Dağdımma Başlıca Yaklaşımlar: 

Ashnda Kamu Maliyesi ikincil dağılımla uğraştığından, birincil da-
ğılım konumuz dışında kalır ve ihmal edilebilir. Ancak birincil dağılım 
ve onu yaratan nedenleri inceleyen teorilerin bilinmesinin ikincil dağı-
lımın düzenlenmesine ve bu amaçla temel alınacak normatif  yargıların 
seçiminde yardımcı olacağı açıktır. Konuya İktisat Teorisinden aşina o-
lanlar bu B kesimini atlayabilirler. Şimdi birincil dağılımı açıklamaya 
çalışan teorik yaklaşımlara kısaca bir göz atalım. 

Hemen hatırlatalım, İktisat'ta gelir dağılımına karşı iki ana yakla-
şım vardır: (1) Fonksiyonel Gelir Dağılımı ve (2) Büyüklük Dağılımı 

4 R.H.Tawney, Equalily,  London, Unwin Books, 1964, s. 1. 
5 A.B.Atkinson,  "Introduction", Weallh.  Income,  Inequality,  London, Penguin, 1972, 

22. 7-11. 
6 R.M.Titmus, Income  Distribution  and  Social  Change,  London Ailen and Unwın, 1962. 
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(Size Distribution). Aslında bu ikinci yaklaşımı "kişisel gebr dağılımı" 
olarak da adlandıranlar mevcuttur. 

a. Fonksiyonel  Gelir  Dağılımı: 

Tarihi olarak Fonksiyonel Gebr Dağılımı, Büyüklük Dağılımına 
bakışla öncelik taşır. Ricardo ve Klasikler ve bu arada Marx da da-
hil, sınıf  paylarını ele alarak gebr dağılımını incelemişlerdir. Bir ba-
kıma Klasiklerin Fonksiyonel Gebr Dağılımı Yaklaşımı, Modern Fonk-
siyonel Gebr Dağdımı Teorderinden (belki Kaldor'un7 ki hariç) fark-
lıdır. Çünkü Klasikler açıkça üretime katılan sınıfların  paylarını in-
celemişlerdir. Ayrıca Klasiklerin varsaydıkları faktörler  belli sınıf  pay-
larına tekabül ediyordu: 

Toprak > Rant ^ Toprak sahipleri 
Emek > Ücret > İşçi sınıfı 
Sermaye Kâr + Faiz > Kapitalistler 

Şimdi bu tarihi-fonksiyonel  yaklaşım olan Klasikleri ve onların sınıf 
paylarını nasıl saptadıklarını görelim. Sonra da modern fonksiyonel  yak-
laşımlara eğilelim. Birincil dağılım (piyasa bölüşümü) İktisat derslerinin 
sorumluluğunda olduğundan burada bir hatarlatmamn ötesine geçme-
yeceğiz. 

(i) K la s ik l e r 

(1) Ricartlo : 

Ricardo8 Malthus'a yazdığı mektupta "önemli  olan  ve  lktisathn 
konusunu  oluşturan  senin  dediğin  gibi  servet  (daha  doğrusu  gelirin)  dü-
zeyi  değil  gelir  dağılımına  ilişkin  yasalardır"  demektedir. Nitekim bu 
ikiliden Ricardo -> Marx'ı, Malthus -> Keynes'i etkilemiştir. Yakla-
şım farkları  da buradan kaynaklanmaktadır. 

Kaldor'un klasik yorumunu temel alarak Ricardo'nun bölüşüm 
teorisini şöyle özetleyebiliriz9. 

Ricardo'nun teorisi iki temel ilke üzerine oturur : 

(i) Birincisi "marjinal ilkesi" olup; bu rantın varlığım açıklar. 

(ii) İkincisi "artık" (surplus) dkesi olup; bu, da bakiyenin kâr ve üc-
ret arasında bölüşümünü anlatır. 

7 N. Kaldor, op.  cit. 
8 D.Ricardo, op.  cit.,  ss.  278-279. 
9 N.Kaldor, op.  cit.,  ss.  94-100. 
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(Şekil: 9.1) de Oy tarımda üretilen tüm hasılanın buğday cinsinden 
değerini, 0x ise tarımda istihdam edilen emeği ifade  etmektedir. OM ise 
efektif  istihdam hacmini vermektedir. p-Ap eğrisi birim emeğin ortala-
ma üretimini, p-Mp ise birim emeğin marjinal hasılasını göstermektedir. 
Eğrilerin durumundan zımnen "azalan verim kanununun " varlığının ka-
bul edildiği anlaşılmaktadır. OCDM alanı ise toplam hasılayı vermekte-
dir. 

(Şekil: 9.1) 

Bu durumda rant, emeğin hasılasının marjinal ve ortalama toprak-
lardaki farkından  doğmaktadır. Bir başka deyişle rant ortalama ve mar-
jinal emeğin üretim farklarıdır  ki bu da azalan verim kanununun belir-
lediği p-Ap eğrisinin elastikiyetine dayanır. 



EŞtTStZLtK  VE  GELtR  DAĞILIMI 303 

Ücret ise emeğin marjinal verimliliğinden ayrı ve bağımsız olarak 
emeğin arz fiyatı  tarafından  belirlenir ki Ricardo bu arz fiyatının  da 
buğday cinsinden sabit kaldığını kabul etmiştir. Bir başka deyişle Ri-
cardo belli arz fiyatından  ( = OW) sonsuz elastiki bir emek arzı eğrisi 
öngör inekte di r. 

Herhangi bir istihdam hacmi için ( = OM) kâr hacmi bir bakiye ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Kâr / ücret oranı aynı zamanda sermaye sto-
ğu üzerindeki kâr haddini % cinsinden belirlemektedir. Zaten kâr haddi 
de bu kâr / ücret oranına eşittir: Çünkü eğer kapitalin yılda bir kere 
devredddiğini varsayarsak; kullanılan sermaye, ücret-bordrosuna (üc-
ret-fonuna)  eşit olur. 

Konuyu basitleştirmek için imalât sanaynnin ürettiği malları üe-
ret-dışı mallar, tarımın ürettiği malları ücret malları sayarsak, bütün 
OCMD alanı ise tüm ekonominin ücret fonu  haline gelir. Bu ücret fo-
nunun OWKM kadarı tarımda, WKCD kadarı sanayide kullandır. Ta-
rım lehine bir koruma sonucu OVKM deki her artış kârları azaltaca-
ğından birikimi ve büyüme hızım düşürür10. 

(2) Marx: 

Marx da teorisini genel hatlarıyla Ricardo'nun artık (surplus) il-
kesinin uyarlanmasına (adaptation) dayandırır. Yalnız iki temel ana-
litik fark  vardır: 

(i) Marx "azalan verim kanununu" doğruluğunu kabul etmediği 
için dikkate almamıştır. Bu nedenle rant ve kâr arasında analitik bir 
ayrım yapmamıştır. 

(ii) Marx emeğin arz fiyatının  (emeğin yeniden üretim maliyetinin) 
sabit olduğunu kabul etmekle birlikte bunun buğday değil, genel ola-
rak mallar cinsinden sabit olduğunu varsayar. 

Bundan başka Marx ve Ricardo arasında iki konuda daha fark 
vardır. Birincisi Marx ücreti geçimlik düzeyde tutan kuvvetin, emek 
arzının talebi aşması yani yedek-işçi ordusu olduğunu ifade  eder. 
ikincisi, Ricardo kapital birikiminin nedenini yüksek kâr hadlerinin 
cazibesinde (çekiciliğinde) bulurken, Marx bu nedeni kapitalistler 
arasındaki rekabete bağlar: Serbest bir seçim değd zorunlu bir sonuç 
söz konusudur.11 

10 İbid.,  as.  94-100. 
11 İbid.,  ss, .94-100. 
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Yine Marx'a göre endüstrinin gayri safi  ürünü şöyle özetlenebilir : 

o = c -f-  v + s dir. 

Net ürün ise; 
o* = v  -f-  s oluh 

c  = sabit  sermaye 
v  — değişen  sermaye  (ücret  fonu) 
s = artık  (net  kâr  -f-  faiz  + rant) 

Mars bu miktarları değer ile veya sosyal olarak gerekli emek-süresiyle 
ölçer. Bölüşüm konusundaki tüm argümanlarmı şu üç oranla özetleye-
biliriz : 

(sömürü haddi) s' = s / v, 
sermayenin organik bileşimi = c / v, 
kâr haddi = s / c + v 

Günümüzden baktığımızda Marx'ın öngördüğü sermayenin temer-
küzü olgusu geçerli olmakla birlikte ücretin arz mabyetine eşit olacağı 
varsayımı doğrulanmamıştır. Reel ücretler arttığı gibi ücret payımn 
bile sabit kaldığını iddia etmek tartışmalı bir konudur. Ricardo'nun 
eleştirisine gelince; günümüz ekonomilerinde rant, bir gebr kategorisi 
olarak önemini yitirmiştir. Tıpkı azalan verimler kanunu gibi12 . 

(ii) Modern Fonks iyone l Gelir Dağ ı l ımı Teor i l e r i : 

Şimdi vinç çok özet olarak modern fonksiyonel  gebr dağılımı teo-
rileri diye adlandırdığımız: Kaldorcu veya "Dul Küpü", Monopol Dere-
cesi, Pazarlık Teorisi, Faktör Fiyatları (Neoklasik Teori) Teorilerini ele 
alalım. 

(1) Kaldorcu veya Dul Küpü Teorisi : 

Toplumu (maaş -f-  ücret erbabı) ve (müteşebbisler mülk sahip-
leri) biçiminde iki kategoriye bölersek; gebrin ücret (W) ve kâr (P) ola-
rak ikiye bölündüğünü varsayabihriz13: 

Y = W  + P 

I  = S 

S = S w -f-  Sp 

12 Joan Kobinson, An  Essay  on  Marxian  Economics,  (2. Editıon) London, MacMillan, 

1966, s. 6 
13 N. Kaldor, op.  cit,  s.  91-100 
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Eğer yatırımı veri kabul eder ve basit oransal (proportional) tasar-
ruf  fonksiyonunun  bulunduğunu varsayarsak : 

= sw  . W  ve  Sp = sp  . P 

olur. 

I  '= s p P  + swW  = s p P + s w fY  — P)  = fsP  — s w ; P + s w Y 

olur ve buradan : 

// y = (Sp  — sw;  Pİ  Y  + sw 

ve 

P-l  Y  = - L - - ! »_ bulunur. 
S p S w I S p s w 

Böylece, ücret elde edenler ve kapitalistlerin tasarruf  eğilimleri 
sabitken gelir içindeki kâr payı yatırımın hasılaya oranınca belirlenir. 
Dolayısıyla, işçder kazandıklarını harcar, kapitalistler ise harcadıkları-
nı kazanırlar, denir. Model ancak, bu iki tasarruf  eğdimleri birbirle-
rinden farklı  ise ve kârlardan yapılan tasarruf  eğilimi daha yüksekse 
işler. Yani : 

Sp ^ s w 

s p > s w 

olmalıdır. 

Yalnız bu modelde s w = o bile olse, Ricardocu ve Marxcı model-
den farkhdır.  Çünkü bu modelde kârlar değil, ücretler bakiyedir. Kâr-
lar, kapitalistlerin yatırım eğilimlerine belirlenir. 

(2) Kalecki'nin "Monopol Derecesi Teorisi": 

Bdindiği gibi monopol kârı Neoklasik faktör  getirişinden farklı  bir 
kategori olarak düşünülür. Kalecki'nin iddiasına göre monopol derecesi 
fiyatın  oluşmasını etküer: Çünkü fiyat  ana maliyet (prime cost) üzeri-
ne oransal eklenti (mark up) yapılarak bulunur. Bu ortalama ana mali-
yet üzerine konulan oransal eklenti, sabit maliyetleri örtecek ve kâr ede-
cek ölçüde yapılır. Bu söylenenler aşağıdaki biçimde tanımlanabiliri4: 
p = bir birim ürünün fiyatıdır  ( = u - s) 

14 G.R.Feiwel, The  Intellectual  Capital  of  Michael  Kalecki,  Kuoxwille, University of  Ten-
nesse Press, 1975, s. 95. 
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Birim ürünüıı maliyeti ise şu kalemlerden oluşur : 

m = birim ürün içerisindeki ham madde maliyeti ) u = AV + m 
w = birim ürün içerisindeki ücret maliyeti j (birim ana maliyeti) 
o = birim ürün içerisindeki sabit maliyetler ) s = o + r 
r = birim ürün içerisindeki kâr ) (birim gayri safi  kârı) 

Ana maliyet üzerindeki oransal eklentinin ölçülmesi, birim ürün fi-
yatının (p), birim ana maliyetinden (u) farkının  birim ana maliyetine 
oranı şeklinde saptanır : 

(Eklenti  oranı)  k • = (p  — uj  j  u 

Oysa eklenti oranı (k), gayri safi  kârın (s), birim ana maliyetine 
(u) bölümüne eşittir : 

+ r> u u 

Yine almaşık olarak eklenti oranının (k), ana maliyet (u) ile çarpı-
mı birim maliyetini (p) verir. Doğal olarak k > 1 dir. 

p — k . u 

Böylece birim fiyatı,  ana maliyet ve eklenti arasındaki ilişki : 

(p  — u) I  ıı  = k — 1 

dir. 

biçiminde özetlenebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta Kalecki'nin ka-
tegorilerinin Marx'mkilere paralel olduğu hususudur. Ancak Kalecki 
monopol kârı veya derecesi gibi yeni bir içerik veya tanım getirmekte-
dir. 

Kalecki'niıı bu model dolayısıyla vurguladığı nokta, eklentinin 
(mark-up); sanayinin temerküzüne, rekabetin zayıflığına,  pazarın ya-
pısına, özgürlük derecesine ve sınırlarına, gelir dağılımına göre değiş-
tiğidir. Eklenti oranının kararlaştırılması ise gelir dağılımına ve harca-
ma eğilimleri de kaynak kullanımına etki eder. 

Özetlersek Kelecki'ye göre rekabet azaldıkça firmanın  kendi fi-
yatlarını empoze edebilme kabiliyeti artmaktadır. Böylece rekabet 
azaldıkça nispî olarak kâr payı yükselmekte ve rekabet arttıkça nispî 
olarak ücret payı büyümektedir. 
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(3) Pazarlık Teorisi : 

Bu teori15 işçi sendikalarının endüstrinin yarattığı hasılanın daha 
büyük kısmının ücret payı olarak sağlamaya çalıştıkları noktasından 
hareket etmektedir. Bu teorinin geçerh olabilmesi için hasılanın bölü-
şümünün taraflar  arasında toplu pazarlıkla tayin edildiğinin kabulü ge-
rekir. Fakat toplu pazarlıkla ücret payı nasıl ve ne kadar saptanırsa 
saptansın, pazar güçlerinin bu saptamaya karşı göstereceği tepki dola-
yısıyla, bu güçler toplu pâzarbktan bağımsız diğer değişkenleri ayarla-
yarak sistemi devanı ettireceklerdir. Bu nedenle Keynes ücret haddini 
dışsal (eksojen) değişken olarak almıştır. 

(4) Faktör Fiyatlandırma v eya Neoklasik Bölüşüm Teorisi : 

Her faktörün  talebi, tüm faktörlerin  fiyatlarına  bağlıdır. Farklı fak-
törlerin çapraz elastikiyetleri kendi elastikiyetleri kadar önemlidir. 

Gelir dağılımı faktörlerin  hasılası ile çözülür. Clark'ın işaret ettiği 
gibi her faktör  üretime kattığı marjinal hasıla kadar simültane olarak 
(hem zaman olarak) pay alır. Faktör fiyatları  ise bu faktörlerin  marji-
nal ürün hasılatına eşittir16. 

Marjinal  ürün  hasılatı  = Marjinal  varidat  X Marjinal  fizik  ürün 
X  » 

C. Faktör Paylarından Büyüklük Dağılmuna Geçiş: 

Böylece fonksiyonel  gebr dağılımı ile ilgili açıklamalarımız sona 
ermiş bulunuyor. Yalnız bilinmelidir ki Klasiklerin sınıf  ya da faktör 
payları de ilgilenmelerine karşılık, günümüzde kişiler (bireyler) arasın-
daki gebr dağılımı yani gebrin büyüklük dağılımı ağırlık kazanmıştır. 

Gerçi kişileri -tıpkı faktörler  gibi-, mensup oldukları sınıflardan 
çözerek gebr dağılımı açısından ele almakta Neoklasik bir yaklaşımın 
etkisi sezilmektedir: Fakat sımf  ya da faktör  paylarının (gelirlerinin) 
günümüz toplumlarındaki bölüşüm ilişkilerini açıklamada yer yer ye-
tersiz kaldığı ortadadır17. Örneğin : 

(1) Kendi işinde çalışanlar (self  employed) veya bir başka deyişle 
küçük üreticiler sermayedar mı sayılacak? Bir terzi ile Sabancı aynı sı-
nıfta  mı düşünülecek? Ya da bunlar hangi sınıfa  katılacaklar ? 

15 E.H.Phelps Brown, Pay  and  Profit»,  Newyork, Augustus M. KelJey, 1968, ss. 12-22. 
16 P.A.Samuelsojı, Economics, (9.Edition), Newyork, MacGrawhill, 1973, ss. 539-46. 
17 A.B.Atkinson,  The  Economics  of  Inequality,  op. cit., ss. 2-3. 



310 EŞİTSİZLİK  VE  GELİR  DAĞILIMI 

(2) İzafi  kira mülk geliri mi sayılacak ? Kendi evinde oturan bir ki-
şinin mülk geliri mi elde ettiği kabul edilecek ? 

(3) Beşeri sermaye sahipleri hangi sınıfa  sokulacaklar? Ayrıca be-
şeri-sermaye, sermaye birikiminin bir parçası olarak kabul edilecek mi ? 
Beşeri sermayenin getirişinin değerlendirilmesi nasıl yapılacak? Örne-
ğin yılda 100 milyon TL. sı kazanan cerrah veya avukat ile Harran ova-
sındaki çoban ayııı sınıfın  üyesi mi saydacak ? 

Kaldı ki büyüklük dağılımına ilişkin olarak geliştirilen istastikî 
ölçütler gelir dağılımına ilişkin daha özet ve somut göstergeler olup, te-
davi çarelerinin saptanması bakımından daha yardımcıdırlar. Yalnız 
bütün bunlara rağmen soldan yani Marksist iktisatçılardan gelirin bü-
yüklük dağılımına karşı tepkiler geldiği açıktır. Onlar smıf  paylarında 
ısrar etmektedirler. 

ı 
Bütün bunlara rağmen faktör  payları veya sınıf  payları ile gelirin 

büyüklük dağılımı rakip değil, birbirlerini tamamlayan yöntender ola-
rak düşünülmelidir: Bir zorunlu tercih değil bilakis bir tamamlama söz 
konusudur. 

3. GELİRİN BÜYÜKLÜK DAÖILIMI : < 

Bizim burada ele alıp inceleyeceğimiz hususlar : , 

(1) Kişisel gelir dağılımının eşitsizliği nerelerden kaynaklanmak-
tadır: yani nedenleri nelerdir? (2) Bu kişisel gelir dağılımına teorik bir 
çatı oluşturulabilir mi? Bu sorunun sorulmasının nedeni, tartışmalı da 
olsalar fonksiyonel  gelir dağılımını açıklamaya çalışan çeşitli teorilerin 
olmasına karşılık; kişisel gelir dağılımına ilişkin iyi-geliştirdmiş bir teori 
nin bulunmamasıdır. (3) Üçüncü konu ise " kişisel gelir dağılımını 
ölçmede kullanılan istatistiki ölçütlerin bir değerlendirilmesinin ya-
pılmasıdır. 

Konuya geçmeden önce sınıf  ya da faktör  paylan ile kişisel gelir 
dağılımı yaklaşımlarının birbirlerini tamamlayan yöntemler olduğuna 
ilişkin bir örnek verelim: Kamu Maliyesi genel olarak "kişisel gelir da-
ğılımını" düzeltmeyi amaçlamakla birlikte, bu amaca ulaşmak için kul-
landığı araçlardan "ödeme gücü ilkesi" ve onun türevleri olan "ayırma 
kuramı", "asgari geçim indirimi" ve "müterakkiyet" kurumları faktör 
paylarından kaynaklanır. 
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A."Pigou Paradoksu" ve Kişisel Gelir Dağılımının Eşitsizliğinin 
Nedenleri: 

Bir çok iktisatçı ve bu arada Pigou, gelir dağıbmı de ilgili incele-
melerinde hayrete düşmüşlerdir. Şöyle ki, kişder arasında fizikî  ve aklî 
yeteneklerin dağılımının normal dağılım yani çan eğrisi karakterinde 
olduğuna dair elde deliller varken; neden kişisel gelir dağılımı pozitif 
olarak çarpık çıkmaktadır. Bu çelişik olgu (Şekd: 9.2) teoride "Pigou Pa-
radoksu" olarak anılmaktadır18. 

Pigou'dan başlayarak bir çok iktisatçı bu paradoksu açıklamaya 
çalışmışlardır : 

(1) Hemen akla gelen ilk açıklama; mülk gelirlerinin varlığı ve bun-
ların belli ellerde temerküz etmesidir. Çünkü daha sonra ele alacağımız 
gibi tüketim, gelir, tasarruf  ve servet arasında en eşitsiz dağılanı ya da 
temerküz edeni servet dağılımıdır. Fakat mülk gelirleri, gelir dağılımın-
dan çıkartılsalar bile kişisel gelir dağılımı eğrisinin çarpıklığının azalmak-
la birlikte devam etmekte olduğunu görürüz. 

Gerçekten emek gelirleri mülk gelirlerinden daha eşit dağılmakla 
birlikte emek gelirlerinin dağdımmda bir çarpıklığın olduğu ortadadır. 

(Şekil: 9.2) 

18 İbid.,  a. 88. 
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(2) Bazı iktisatçılar ise örneğin Jencks19 gibi, gelir dağılımındaki 
bu çarpıklığı şans faktörü  de açıklamaya çalışmışlardır. Türkiye'den ör-
nek verecek olursak; 1950'lerde İngilizce bilmek, 1960'larda Almanya' 
ya işçi olarak gidebilmek, 1974-80 yıllarında çiftçi  olmak dolayısıyla 
bazı kişiler gelir dağılımından diğerlerine bakışla daha önemli paylar 
almayı başardılar. Yani kısa-dönem piyasa talebi tarafından  belirlenen 
rant benzeri gelirler elde ettiler. Yalnız kanımca bu şans faktörünün  açık-
lanması iki biçimde olabilir. Birincisi Friedman gibi insanların risk 
alma karşısındaki tutumları farklı  olduğu için değişik şanslara sahip 
olduğunu söylersek, rasyonel iktisadi seçimle şans faktörü  belli ölçüde 
bağdaşabilir. İkincisi ise bu şans faktörünü  dışsal (eksojen) bir değişken 
olarak alma durumunda ise; bu yaklaşımın sakıncası iktisadî analizin 
temelinde yatan rasyonel seçime yer vermemesidir. Yani "kaderci" 
bir görüşe dönüşmekte "rızk" kavramını çağrıştırmaktadır. 

(3) Üçüncü açıklama ise, fizikî  ve aklî yeteneklerin normal dağıh-
mına karşılık, sonradan kazanılmış yeteneklerin dağılımının çarpık çık-
masıdır. Bir başka deyişle, adına "beşeri sermaye" denilen üretken bir 
faktörün  varlığı ve bu "beşeri sermaye"nin temerküzü veya dağılımın-
daki eşitsizliktir20. 

Bu yaklaşımın Kamu Maliyesi açısından yararlı bir yanı da; mülk, 
emek, karma gebr kategorilerini yani kazanılmış ve kazanılmamış gelir-
leri ayırd etmeye yardımcı olmasıdır. 

(4) Dördüncüsü yetenekler gerçekten normal dağılım göstermiyor 
olabilirler. Şoy, ağırlık gibi fiziki  ölçüler bu ilişkiyi sağlıyor veya tatmin 
ediyor olmasına karşılık, üretken kapasiteyi oluşturan yeteneklerin ben-
zer bir dağılım izlemesi söz konusu olmayabdir21. Örneğin zekâ gibi. 

Ayrıca yetenekler ve kazançlar arasındaki ibşki Pigou'nun sandı-
ğından çok daha fazla  kompleks (girift)  olabilir. Kaldı ki bu dört fak-
töre sınıf  engelleri ve fırsat  eşitliğinin önlenmesi22 gibi sosyal nedenleri 
de ekleyenler mevcuttur. 

B. Kişisel Gelir Dağdımına Teorik Bir Çatı Denemesi: 
Bu yukarıda gördüğümüz kişisel gebr dağılımının eşitsizliğinin ne-

denlerini bir teori etrafında  toplama gayretleri23 olmuşsa da bu vakla-

19 C. Jeııcks, Inequality,  Newyork, Bacis, Books, 1972. 
20 M. Bronfenbrenner,  lncome  Distribution  Theory,  Newyork, MacMillan. 1971, s. 58. 
21 A.B.Atkinson,  op.  cit.,  s. 89. 
22 P.Samuelson, op.  cit.,  s. 807. 
23 G. S. Sahota, "Tlıeories of  Personal lncome Distribution: A Survey", J.E.L., Vol., 

XVI, No. 1, 1978, ss. 1-55. 
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şımlar deneme aşamasının ötesine geçememişlerdir. Beşeri sermaye te-
orisinin geliştirilmesinden sonra Allan S. Blinder24 bu teoriye dayana-
rak belki de en ikna edici ve başarılı olan atdınıı yapmıştır. Bu yaklaşı-
mı kendi amacımıza uyarlayarak, konuyu incelemeye çalışalım. 

Kişisel gelir dağılımının öğeleri şöyle ifade  eddebilirler: 

Kişisel  gelir  — Ücret  4- Kâr 

G = (W  + rH)  + rK 

Yani kişi ya ücret ya kâr ( = kâr + faiz  + rant) veya her ikisini 
birlikte elde edebilir. Burada W düz ücreti, H beşeri sermayeyi, K ser-
veti, r getiri haddini temsil etmektedir. 

Özellikle Kamu Maliyesi açısından, ayırma nazariyesinin uygulana-
bilmesi için önemli olan; sırf-emek,  sırf-sermaye  ve karma-gelir katego-
rilerini ayırd edebdmektir. 

(i) Salt-Emek Geliri Elde Edenler: 

Ya düz işçi veya nitelikli işçi olabilirler. Düz işçi ise düz ücret elde 
eder : 

G m = W 

Eğer nitelikli işçi ise (düz ücret + beşeri sermaye getirişi) elde esder: 

Gvi  = W  + rH 

(ii) Eğer yalnızca mülk geliri elde ediyorsa: Kâr elde etmektedir. 

Gs = rK 

(iii) Eğer karma gelir sahibi ise: (düz ücret + beşeri sermaye geti-
rişi + kâr) elde eder : 

Gk = W  + rH  + rK 

Bu ayırımın sonuçlarına gelince : 

(1) İlk olarak farklı  gelir kategorilerine karşı uygulanacak malî 
araçların ve iktisat politikalarının farklı  olacağıdır. Örneğin düz-emeğin 
gelirini yükseltmek istiyorsak en etkili çare asgari-ücret düzenlemesidir. 

(2) Bu ayrımın ikinci sonucu ise A. Smitlı'in asırlarca doğruluğuna 
inanılan "ücret farklarının",  mesleklerin "net avantajlarım" eşitlediğine 

24 A.S.Blinder, Toıvard  An  Economic  Theory  of  Distribution,  Combridgc,  M.I.T. Press, 
1974. 
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ilişkin öngörüsünün geçersizliğidir. Çünkü A. Smitlı'in25 mesleklerin 
net avantajlarım eşitlediğini iddia ettiği ücret farkları;  kişderin üretime 
soktukları farklı  miktarlardaki beşeri sermayenin getirilerinin farklı 
düzeylerde oluşmasından doğabilir. Bununla birlikte A. Smith'in üc-
ret farklarının  net avantajları eşitlediğine ilişkin gözlemi tamamen 
yanbş olmayıp, yalnızca düz emek gelirleri için geçerlidir: Bir başka de-
yişle yalnızca düz emek gelirlerinin farklarını  açıklayabilir. Fakat düz 
emek gelirleri de nitelikli emek gelirleri arasındaki farkları  "Beşeri Ser-
maye Teorisi" açıklayabilir. Düz-emek için baktığımızda: 

Net  avantajlar  — Maks.  Düz  Ücret  — Min.  Düz  Ücret 

n = W  mak.  — W  min. 

Oysa A. Smith'in işaret ettiği genel piyasa ücret farkları  ise : 

Piyasa  Ücret  Farkı  = Net  Avantajlar  -f-  Beşeri  Sermayenin  Getirişi 

dW  = n + rH 

dir. Nitekim A Smith'in öngörüsünün doğruluğunu kabul edersek; Can-
nan'm dediği gibi varlıklı-ailelerin çocuklarını liman işçisi veya doktor 
yetiştirmek arasında şaşırmış bulmamız gerekirdi. 

(3) Bu ayırımın üçüncü ve son bir sonucu ise gelir vergisine dis-
kindir. Emek-gelirlerine müterakki tarifelerin  uygulanması halinde; 
piyasada net avantajların ve beşeri sermayenin getirişinden doğan fonk-
siyonel ücret farklarının  budanmasıdır. Bu nedenle emek-gelirini ayrı 
olarak ele ahp sabit-oranh (mütenasip) tarife  uygulamaya çalışan sen-
tetik ve sedüler gelir vergderi, global gelir vergilerinden fiyat  mekaniz-
masına ve dolayısıyla faktör  fiyatlarma  daha az müdahale eder: Aksi 
halde tıpkı 1980 öncesi Türkiyesinde olduğu gibi emek-gelirleri payı aley-
hine gelişerek sosyal huzursuzluklara bile neden olur. 

4. KİŞİSEL GELÎR DAĞILIMININ EŞİTSİZLİĞİNİ 
ÖLÇMEDE KULLANILAN ÖLÇÜTLER: 

A.K. Sen, bu eşitsizlik ölçütleri veya ölçülerini; genellikle istatis-
tiki yöntem olanlarını objektif  ve açık biçimde refah  önermelerini de 
kapsayanları normatif  ölçütler diyerek ikiye ayırmaktadır26. Yalnız 
istatistiki ölçüler olan objektif  ölçütlerin de belli miktarda zımnî refah 
önermelerini içerdikleri bilinmektedir. 

25 A.Smith, op.  cit., 
26 A.K.Sen,  On  Economic  Inequality,  Oxford,  Claredon Press, 1973, s. 24. 
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A. Objektif  ölçütler: 

a. Aralık  (the  Range)  : 

a kişilik bir gurup arasında bir gebr dağıbmı düşünebm. i = 1, 
. . ., n kadar gitmektedir. Yi, i nci kişinin gelirini temsil etsin. Ortalama 
gebr ise (i. ile gösterdsin. Böylece; 

n 
S Yj  = ny. 

i-l 

Eğer i'inci kişiye giden gebrin nispî payı x\  ise; buradan: 

Yi = n p. rrı 

olur. 

En dkel eşitsizlik ölçütü, bu takdirde; dağılımın iki ucundaki uç 
(extreme) değerleri karşdaştırmak; yani en yüksek ve en düşük gelirleri 
mukayese etmektir. Bu nedenle Aralık, bu iki düzey arasındaki farkın 
ortalama (mean) gebre oram biçiminde tanımlanabilir. Eğer Aralığı 
E ile gösterirsek: 

E = (Maks.  Yi  — Min.  Yi)  / JJ. 

Eğer gebr mutlak olarak eşit bölünüyorsa bu takdirde E = O çı-
kar. Eğer bir açıkgöz kişi gebrin hepsini alırsa E = n olur. Anlaşıldığı 
gibi E genelbkle O ve n arasında bir-değer alır. 

Aralığın bir ölçüt olarak ölçme sorunu olduğu açıktır27. Çünkü 
Arakk iki (extreme) uç değerler arasındaki dağılımı ihmal etmektedir. 
(Şekil; 9.3) yardımı ile meramımızı anlatmaya çalışahm. Örneğin AA' 
dağılımı BB' dağılımına bakışla daha geniş bir aralığa sahiptir. Yani : 

EAA > EBB' dir. 

Aralık (E) ölçüt almırsa; BB' dağıbmı, AA' dağılımına göre daha eşittir, 
denilebihr. Oysa AA' dağılımında hemen hemen nüfusun  hepsi [i. ortala-
ma gebr düzeyindedir ve nüfusun  ihmal edilebdecek küçük bir kıs-
mı çok yoksul veya yüksek gelirlidir. Buna karşılık BB' dağılımında 
toplum yoksul ve zengin olmak üzere iki kümeye bölünmüş durumdadır. 
Yalnızca, uç değerler üzerinde durmak, bu iki dağılımın karakteristik-
lerinin ihmab sonucunu doğurmaktadır28. 

27 İbid.,  s. 25. 
28 İbid.,  s. 25. 
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Nü f u s 
(Şekil; 9.3) 

b. Göreli  Ortalama  Sapma: 

Bir dağılıma bakmanın yalnız uç değerleri dikkate almaktan başka 
bir yolu vardır: Dağılımdaki bütün gelir düzeylerini ortalama gelir ile 
karşdaştırır ve tüm farkların  mutlak değerlerinin toplamım bulup bu 
farklar  toplamını toplam gelire oranlarsak; göreli ortalama sapmayı 
elde ederiz.: 

M = 
n 
E 

i=l 
— YI I / ny. 

Eğer dağdımda tam eşitlik varsa M = 0 çıkar, eğer bütün gelir 
bir kişiye gidiyorsa M = 2 (n — 1) / n bulunur. Fakat göreli ortalama 
sapma (M), Aralıktan (E) farklı  olarak tüm dağılımı kavrar. Örneğin 
yukarıda (Şekil: 9.3) de aralığa ilişkin diagramdaki AA' ve BB' dağı-
lımlarının : 
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EAA > EBIS' 
M A A ' < M B B ' 

d i r . 

Fakat göreli ortalama sapmanın ana sorunu şudur: Bu ölçüt, orta-
lamanın aym tarafında  bulunan daha yoksul bir kişiden daha zengin 
bir kişiye gelir transferine  karşı hiç bir şekilde duyarlı değildir. Ortalama 
gelirin aynı tarafına  düşen en yoksul kişiden daha zengin bir kişiye ya-
pılacak bir transfer;  örneğin 1 T.L. sı transferi  bir farkı  arttırırken diğer 
bir farkı  aynı miktarda azaltır. Oysa bu farkların  toplamı sayesinde, 
göreli ortalama sapma (M) nin değerine ulaştığımızdan bu transfer  gö-
reli ortalama sapma (M) nin değerini aynen muhafaza  eder. Yani bir 
değişme olmaz29. 

(Şekil: 9.4) de ABCDEF dağılımı ABGHJEF dağılımına dönüştü-
rülmüştür. Bunu yapabilmek için bazı daha zenginlerden en yoksullara 
gelir transfer  edilmiştir. Fakat "göreli ortalama sapma" (M) aym kal-
mıştır: Çünkü BGİC kadar gelir farkı  azalırken DİHJ kadar gelir farkı 

N ü f u s 

(Şekil: 9.4) 

29 İbid.,  s. 26. 
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artmıştır ve bunlar birbirlerini giderecek büyüklüktedirler: Çizim do-
layısıyla BC = DJ ve BG = JH eşittirler. 

Yani : 
BG = DJ ve BG = JH olduğundan : 

BGİC = DÎHJ bulunur. Yani M (sabit) tir. 

Bir başka deyişle (M) yani göreli ortalama sapma, (ortalama) çiz-
gisinin bir tarafından  diğer tarafına  geçen transferler  olmadıkça, gelir 
aktarmalarını dikkate almamaktadır. Böylece bu olgu göreli ortalama 
sapma (M) yi oldukça keyfi  (arbitrary) bir ölçüt durumuna sokmakta-
dır. Bu durum bazı Amerikan ceza kanunlarına benziyor: Şöyle ki bu 
kanunlar ancak suç anında bazı eyaletlerin sınırı aşılıyorsa işlerlik 
kazanırlar. Bu durumda göreli ortalama sapma (M) genellikle eşitlik 
hakkında temel görüş olarak kabul edden ilkeleri kapsayamamaktadır. 
Çünkü bu temel görüşe göre ABCDEF, ABGHJEF den daha eşitsiz 
dağılmaktadır. 

c.  Varyans  ve  Değişme  Katsayısı: 

Eğer mutlak farkların  değerlerinin basit toplamım alacak yerde, 
bu farkların  karelerini alıp toplarsak bu sonuç ortalamadan uzaklaşan 
farkları  vurgular. Böylelikle (Şekil: 9.4) de gördüğümüz biçimde bir trans-
fer,  eşitsizlik ölçütünü azaltır. Varyans değişmenin ortak istatistiki öl-
çüsü olup bu özelliğe sahiptir30. 

V  = S ([i.  — Yi)2  I  n 
1=1 

(Şekd: 9.4) deki ABCDEF dağılımı, ABGHJEF den daha yüksek bir 
varyansa sahiptir: Çünkü kare alma işleminde BG, JH den daha büyük 
bir etki gücüne sahiptir. Diğer şartlar sabitken daha yoksul bir kişiden 
daha zengin bir kişiye yapılan her transfer  her zaman için varyansı (V) 
yükseltir. Bu nitelik ise bir eşitsizlik ölçütü için çok önemli bir husustur. 
Gerçekten, daha 1920'lerde Hugh Dalton herhangi bir eşitlik ölçütünün 
en azından bu özelliğe sahip olmasını ileri sürmüştür. Bundan sonra Pi-
gou da bu argümanı desteklediğinden; A.K. Sen bu özelliği Pigou-Dal-
ton koşulu olarak adlandırmaktadır. Bir başka deyişle, "Pigou-Dalton 
koşulu" daha yoksuldan daha zengine yapılan gelir transferinin  eşitsiz-
lik ölçütünü yükseltmesi, yani varyansm artmasıdır. 

30 İbid.,  s. 27. 
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Bununla birlikte, varyans ortalama gelir düzeyi (;j.) üzerine daya-
nır ve bir dağılım diğerine bakışla dalıa büyük göreli değişme göstere-
bilir fakat  daha düşük varyansa da sahip olabilir: Eğer değişmelerin et-
rafında  toplandığı ortalama gelir düzeyi, diğer dağılımlardan daha 
düşükse bu sonuç mümkündür. 

Bu tip yetersizliklerle sakatlanmayan bir diğer ölçüt "değişme kat-
sayısı" olup; göreli değişme üzerinde durmaktadır. "Değişme katsayısı" 
varyansm, karekökünün ortalama gebr düzeyine bölümüdür31. 

C  = W2  I  [j. 

"Değişme katsayısı" (€) her düzeydeki gelirler arasındaki gelir trans-
ferlerine  karşı duyarlı olma özelbğine sahip olduğu gibi, "varyanstan" 
(V) farklı  olarak; ortalama gelir düzeyinden (fi)  de bağımsızdır. Yalnız 
farkların  karelerinin alınması işlemi çok özel bir işlemdir. Şöyle bir so-
ru akla gelebilir: Kolaylıkla araştırılıp bilinebilir ki (C) "değişme katsa-
yısı" farklı  gebr düzeylerindeki transferlere  aynı ağırlık verme niteli-
ğindedir: Yani Y gebr düzeyinden bağımsız olarak, Y gebr düzeyindeki 
bir kişiden (Y — d) düzeyindeki bir kişiye yapılan gebr transferinin  et-
kisi aynıdır. Bu tarafsızlık  ya da bağımsızlık arzu edilen bir özellik mi-
dir ? Çok mümkündür ki, eğer transfer  daha düşük bir gebr düzeyinde 
gerçekleştirdiyorsa, bu etkinin daha büyük olması istenebdir. Şöyle ki 
21.000 T.L. bk gelir düzeyinde bulunan bir kişiden 20.000 T.L. sı elde 
edebilen bir kişiye yapılan transfer  20.001.000 T.L. sı kazanan bir ki-
şiden 20.000.000 T.L. kazanan kişiye yapılan transferin  etkisinden da-
ha büyük olmalıdır. Bununla birlikte şimdi bu andan itibaren sezgisel 
eşitlik kaygılarımızın göreli olarak belirsiz kıldığı alanlarda, yerlerde bu-
lunmaktayız ve ölçütleri genel olarak kabul gören eşitsizlik düşünceleri 
cinsinden test etmek hiç de kolay değildir. Fakat soru aynı kalmaktadır: 
Neden zenginden yoksullara yapılan transfere  karşı duyarlı olan bir başka 
eşitsizlik ölçütünü değil de; bu kare alma sürecini işlemekteyiz? 
(Yani Pigou-Dalton koşulunu tatmin eden başka ölçütler de vardır.) 

Yönteme ihşkin bir başka sorun daha var : Acaba en iyi ölçüt 
yalnızca her gebr düzeyinin ortalamadan (sapmasının) farkı  mıdır; yok-
sa bu karşılaştırma her çift  gebr düzeyi için tekrarlanmalı mıdır ? İkinci 
yöntem; belki de dağılımındaki hiç kimsenin gelirini temsil etmeyen or-
talama gebr (rj.) ile olan farklar  yerine, herkesin herkesten olan gebr 
farkım  kavramaktadır. 

3 İbid.,  . 27. 
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d.  Logaritmaların  Standart  Sapması  (Standart  Deviation  of 
LogarithmsJ  : 

Eğer bir kimse gelirin düşük olan sonundaki gelir transferlerine  dalıa 
büyük önem atfetmek  isterse, bunun için yapdması gereken veya baş-
vurulması icab eden yol; gelir düzeylerini sarsan bir gelirler transfor-
masyonudur (dönüşümüdür): İşte bu durumda logarithma kendisine 
baş vurulması gereken bir çare olarak ortaya çıkar. Logaritmanın bir 
diğer avantajı ise, varyans veya Standard sapmanın fiili  değerleri esas 
almasına karşılık, logaritma birimlerin keyfiliğini  elimine eder ve do-
layısıyla mutlak değer cinsinden birimlerin de keyfiliğini  ortadan kal-
dırır: Çünkü birimlerdeki bir değişme, mutlak değerlerin çarpımı biçi-
minde ele alındığından; logaritmik forma  sabit değere ek bir biçimde 
yerleşir: Böylece çiftler  arasındaki farklar  göz önünde tutulduğunda 
bu da kaybolarak gider. Bu nedenle logaritmaların standart sapması-
nın, eşitsizlik ölçütü olarak aniden ileri sürülmesinden hayrete düşme-
mek gerekir. Standart istatistiki metinlere göre bu ölçütün geometrik 
ortalamadan sapma olarak ele alındığı ve aritmetik ortalama ihmal 
edildiği halde, gelir dağılımı metinlerinde aritmetik ortalama daha ge-
niş bir uygulama alanı bulmaktadır32. 

Gerçekte logaritmik transformasyon  gelir düzeylerini sarsar ve 
bu ise eşitsizliğin yansıtılmasında durumu yumuşatır. Çünkü transfor-
masyon sapmayı azaltır fakat  daha önce de işaret edildiği gibi belli bir 
özelliği vardır: Sıralamamn (ölçeğin) alt ucunda yer alan farkları  bü-
yütmektedir. Fakat gelir düzeyleri giderek arttıkça, bu gelir düzeyleri 
farkları  giderek daralmaktadır. Bu durum; H yi bir refah  ölçütü olarak 
yüksek gelir gurupları için konkav (iç bükey) olmaktan çıkartmakta-
dır. Bu nedenle (H gelirin logaritmalarının Standard sapması) bütün di-
ğer cazip özelliklerine rağmen bir eşitsizlik ölçütü olarak sorunlar ya-
ratmaktadır. 

Bundan öteye logaritmik transformasyondan  sonra H keyfi  bir 
kare alma formülüne  dayanmaktadır. Aynı zamanda V (varyans) ve 
C (değişme katsayısı) nin yetersizliklerine H'da sahiptir: Çünkü yalnız 
gelir düzeylerinin ortalamadan farklarını  ele almaktadır. 

1/2 

3 İbid.,  s. 2. 
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e. Gini  Katsayısı  ve  Göreli  Ortalama  Fark: 

Bir eşitsizlik ölçütü olarak Gini katsayısı bu yüzyılın başından 
beri (1912) geniş ilgi ve kabul görmüştür. Bu ölçüyü gözden geçirmenin 
bir başka yolu da Lorenz eğrisine (1905) baş vurmaktır. Buna göre 
nüfus  % cinsinden yatay eksende ve bu nüfusun  elde ettiği gelir % cin-
sinden dikey eksende gösterilmektedir (Şekil: 9.5) 

Açıktır ki, nüfusun  % O'ı gelirin % 0 nı alır fakat  nüfusun  % 100'ü 
mdli gelirin tamamını elde eder. Böylece karenin bir köşesinden çapra-
zmdaki bir köşeye doğru Lorenz eğrisinin ilerlediği görülür. Eğer her-
kes aynı gelire sahipse Lorenz eğrisi açıkça köşegen (diagonal) halini alır. 
Fakat tam eşitliğin bulunmaması durumunda alt-gelir gurupları oran-
sal olarak daha düşük bir gelir düzeyine sahip olurlar. Lorenz eğrisi, 
tam eşitlik hah dışında -aksi halde köşegen olacaktır- köşegenin altında 
kalacak ve eğimi daima yükselecektir: Yoksulların bulunduğu bölge-
den, zenginlerin bulunduğu bölgeye doğru eğri üzerinde hareket edilir-
ken; asla eğim azalamaz33. 

İbid.,  s. . 

(Şekil: 9 . ) 
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Gini katsayısı köşegen ile Lorenz eğrisi arasında kalan alanın kö-
şegenin altında kalan üçgenin alanına oranıdır. Gini katsayısını tanım-
lamanın çeşitli yolları vardır: Bunlardan biri de; bir parça manipülas-
yon ile elde edilir ki: Gini katsayısı tam olarak göreli ortalama farkın 
yarısına eşittir. Göreli ortalama fark  ise her çift  gelirler arasındaki fark-
ların mutlak değerlerinin aritmetik ortalaması dır : 

G = (1/2 „2 ^ £ v ( y ı - y s ) 
1-1 j=l 

= S Min  (yu  yı) 
1=1 j - 1 

= 1 + (1  !  n) ~ (2  I  «2 il)  [ yx + 2y2 + + ny„] 

J l > yı  > .... > J n ise. 

Gini katsayısı veya mutlak ortalama farkları;  C, V, H nin sahip 
oldukları farkların  ortalama etrafındaki  toplu temerküzünden sakına 
bilmektedir: C,V,H nin başvurduğu keyfi  kare alma yolundan kaçına-
bilmekte, bu da Gini katsayısını her düzeydeki zenginlerden yoksullara 
yapılan transferlere  karşı duyarlı olma özelliğinden fedakârlık  etmek-
sizin daha kestirme bir yaklaşım kılmaktadır. Kuşkusuz, Gini katsayı-
sının veya göreli ortalama sapmanın en ilgi çekici yanı, her gebr çifti 
arasındaki farkı  dikkate alarak, gebr farklarını  ölçmede çok doğrudan ve 
kestirme bir ölçüt olmasıdır. 

îstatistiki araştırmalar de ilgili Gini katsayısını hesaplamak için 
aşağıdaki formül  kullanılır34: 

_ J L 2 S / Y i - Y j / / (Yi)  f  (Yi) 
N 2 i j 

Burada Y{ ve Yj 1er gebr düzeylerini, f  (Yi) ve f  (Yj) 1er bu gebr 
düzeylerinin çokluklarını, N işlem konusu olan terim sayısını, Y gelir-
lerin aritmetik ortalamasını, | | işareti ise farkların  mutlak değerleri-
nin abndığını gösterir. 

Bilindiği gibi gebr gurupları arasındaki gelir aktarması Gini ora-
nını etkiler. Sınıf  çokluklarının yüksek olduğu orta düzeydeki gebr 

34 DPT, Gelir  Dağılımı  1973, (Mimeo), Ankara; SPD, No. 290, 1976. s. 289. 
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değişmelerinden çok etkdendiği halde uç noktalarda; özellikle sınıf  çok-
luklarının düşük olduğu üst gelir düzeylerinde meydana gelen değiş-
melerden pek etkilenmez. Yalnız az gelişm:ş ülkelerde yığılma alt-gelir 
guruplarında olduğundan G katsayısının, sınıf  çokluklarının çok olduğu 
bu alt gelir guruplarmdaki değişmelerden daha çok etkileneceği açık-
tır. Bu nedenle objektif  istatistiki bir ölçüt olmasına rağmen; gelişmiş 
ve az gelişmiş ülkelere ait Gini katsayıları karşılaştırılmasında; sonuçlar 
dikkatle yorumlanmalıdır. 

f.  Yüzde  Payları: 

Yüzde payları, kişisel gelir dağılımım ölçmede kullanılan ve nor-
matif  olmayan ölçütler içinde belki en-açık olanıdır. Özellikle uluslar-
arası karşılaştırmalarda gelir sahiplerini gelir düzeylerine göre beş eşit 
(% 20 lik) guruplara bölerek her bir gurubun toplam gelir içindeki 
payını karşılaştırmalı olarak irdelemek ve incelemek mümkündür. Ay-
nı biçimde yine gelir düzeylerine göre % 1 lik ve % 5lik, % 10 luk nü-
fus  guruplarının gelir payları saptanabilir. 

Yüzde paylarına dayanarak tek parametrik dağılım ölçüleri elde 
edilebilir: Bunun için genellikle kartiller (yüzdeyirmibeşlikler)  kullanı-
lır 35. 

M 3 M 3 — M t M 3 — M  M 3 — M  M —Mx 

Mx  '  M  '  M — Ml  '  M  *  M 

Burada; 

Mı  = Birinci  kartil 
M  = Medyan 
M}  = Üçüncü  karlili 
gösterir. 

Açıktır ki bu parametrik ölçütler, ne hesaplamalarında kullanılan 
kartilin kendi içindeki dağılımında meydana gelen değişmelerden; ne 
de hesaplamaya girmeyen kartillerdeki dağılımlarda meydana gelen 
değişmelerden etkilenmez. 

Buraya dek objektif  eşitlik ölçülerini gördük şimdi normatif  öl-
çütleri incelemeye geçelim. 

35 İbid.,  ss. 294-295. 
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B. Normatif  Ölçütler: 

a. D alton  ölçütü  : 

Dalton 1920 de şöyle diyordu: Ekonomik eşitlik ile ilgili herhangi 
bir ölçüt mutlaka bu duruma ilişkin ekonomik refahı  da içermelidir. 
Dalton'un seçip geliştirdiği eşitsizlik ölçütü; utilitarian (faydacı)  te-
mellere oturur: Şöyle ki; bu ölçüt, toplam faydamn  fiili  düzeyleri ile; 
eğer gelir eşit dağılsaydı elde eddecelc toplam fayda  düzeyinin karşılaş-
tırılmasına dayanır. Zaten kendisi de tam olarak bir iç büke) fayda 
fonksiyonu  kabul ettiğinden; yani gelirin marjinal faydasının  düştü-
ğünü varsaymaktadır. Herkes için aym tip fayda  fonksiyonu  söz konu-
su olduğundan toplam refahın  maksimizasyonu ancak gelirin eşit bö-
lünmesi durumunda mümkün olur. Dalton fiili  sosyal refahın,  maksi-
mum sosyal refaha  oranını eşitlik ölçüsü olarak almaktadır36. Bunun 
için ise bütün fayda  düzeylerinin pozitif  olduğu kabul edilmekted'r : 

D = [  £ U  (YO  ] İn  U 

Atkinson ydlar sonra 1970 de bu ölçütün şöyle bir sorunu olduğu-
na dikkati çekiyor: Bu ölçüt fayda  fonksiyonunun  pozitif  ve doğrusal 
transformasyonu  durumunda değişmez (sabit) kalamıyor. Oysa kardi-
nal faydanın  kabulü herhangi bir pozitif  doğrusal transformasyonun 
yeterli olmasını gerektirir. Nitekim, Dalton ölçütü hangi belli transfor-
masyon seçddiğine göre-yani iç bükey fayda  fonksiyonu  seçilmemişse 
keyfi  değerler alır. Bu iddia biraz abartmalı olmasına rağmen, Dalton 
ölçütünün, yeniden gözden geçirilmesini gerektirmiş; bu ise sonunda 
Atkinson ölçütüne vücut vermiştir. 

b. Atkinson  Ölçütü: 

Atkinson veri bir toplam gehr dağdımını "eşiti olan ve eşit dağılmış" 
bir dağılım cinsinden tanımlamaktadır. Bu tanım, eğer herkes per-
capita geliri yani adam-başına ortalama geliri elde etse vardacak top-
lam refahın;  fidi  gelir dağılımının yarattığı refaha  tam olarak eşit ol-
ması şeklinde yapılmaktadır. Eğer (ye) ye "eşiti olan ve eşit dağılmış" 
gelir dersek: 

Ve  = y I  [  n U  (y)  = S U  (Yjj] 

36 A.K.Sen,  op.  cit.,  a. 37. 
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Bütün eşitlerin fiili  refah  düzeylerini toplayacak olursak, hu refah 
toplamı; aynı zamanda herkesin (ye) kadar gelir elde etmesi durumun-
daki toplam refahı  verir. Bütün fayda  fonksiyonları  U (y) leı- konkav 
(iç bükey) alındıkları için yani marjinal fayda  artmadığından, (ye) or-
talama gelirden (;ı) büyük olamaz. Bundan da öteye gösterilebilir ki, 
gelirin daha eşit dağılması (ye) yi (y.) ye yaklaştırır. Atkinson'un eşit-
sizlik ölçütü37: 

A = 1 — (yel  y.) dir. 

Aşikârdır ki gelir eşit dağıtılmışsa y e = [i. dür. Atkinson ölçütünün 
değeri sıfır  olacaktır. Herhangi bir dağılım için (A) nm değeri 0 ile 1 
arasında yatar. 

Atkinson ölçütünün de keiıdi sorunları vardır: ' 
Atkinson fayda  fonksiyonunun  U (y) konkav; iç bükey elmasını 

istemekte fakat  kesin iç bükeylik aramamaktadır. Yani U' > 0, U" < 0 
olabilir. Şimdi iki kişilik bir toplum ele alalım ve toplam gelirleri eşit 
olsun: Örneğin (0, 10) ile (5,5). Eğer bir U(y) fonksiyonu  seçip bunu (y) 
ye göre oransaldır (yani mütenasip veya proporsiyonel) diye tanımlarsak; 
her iki toplumun Atkinson, eşitsizlik ölçütü aynı eşitsizliği verir ki bu 
durum söz konusu örnekler dolayısıyla saçmadır. 

Burada iki sorun ortaya çıkmaktadır: 
(1) Birincisi, burada tamamen normatif  bir formülasyonu  esas 

aldığımız için, eşitsizlik ölçütü normal kullanımda çağrışım yaptığı 
tasviri içerikten ayrılıp, tüm olarak refah  fonksiyonu  şekline dayandırıl-
maktadır. Bu yüzden tasviri ve normatif  eşitsizlik kavramları (5,5) 
ve (0,10) örneklerinde olduğu gibi çatışmaktadır. 

(2) İkinci sorun ise sosyal refahm  nasıl hesaplanacağıdır: Eğer, 
"Faydacı Okulun" yaptığı gibi kişilerin (U) larmın yani faydalarının 
toplam değerini alabileceğimiz gibi sosyal refah  fonksiyonunu  bireysel 
faydaların  tamamen bir iç bükey fonksiyonu  olarak da kabul edebiliriz. 
Bu ikinci yaklaşım kabul edilirse (0, 10) ve (5,5) dağılımlarının eşit eşit-
sizlik sonucu vermesi mümkün değildir. 

5. SEKTÖREL GELİR DAĞILIMI: 

A. Gelir Dağılımının Evrimi: 
Bu alt-başlık altında Kuznets'in38 kapitalizm, kalkınma ve gelir 

dağılımına ilişkin öngörüsünü, kesimler arasında gelir dağılımını belir-

37 İbid.,  s. 38. 
38 S.Kuznets, "Distribution of  Income by Size", E.D.C.C.,  Vol. xı, No. 2, Part II, Jan. 

1 9 . 



326 EŞİTSİZLİK  VE  GELİR  DAĞILIMI 

leyen değişkenleri, tarım kesimine ilişkin bazı ölçütleri göreceğiz. Bu 
incelemelerimiz sırasında belli ölçüde tarım kesimine ağırlık verilecek 
tir. 

Kuznets'iıı klasik kapitalist gelişme modeline göre gelir dağılımı 
gelişmenin ya da kalkınmanın ilk yıllarında bozulur; kalkınmanın veya 
sanayileşmenin tamamlanmaya başlaması ile eşitliğe doğru hareketle 
düzelir. Kuznets bu analize örnek olarak İngiltere ve A.B.D.'vi göster-
mektedir. 

Kuznets demektedir ki: Bir ülkedeki gelirin nihai büyüklük dağı-
lımı, ekonominin tarım ve sanayi sektörlerinin gebr dağılımlarının ağır-
lıkk bir ortalamasıdır. Bir az gelişmiş ikili ekonomiyi (dual economy) 
ele alırsak; bu iki sektörün ortalama gelir düzeyleri arasında önemli bir 
fark  vardır. Ayrıca modern sektör olan sanayide gebr dağılımındaki 
eşitsizlik, geleneksel sektör tanına bakışla daha büyüktür. İşte büyü-
menin başlaması ile modern kesimin ağırlığının artması eşitsizliği yük-
seltir. Diğer taraftan  büyüme süreci sırasında sektörler arasında orta-
lama gelir düzeyleri (adam-başına gebr) farklarının  azalması ve modern 
sektör içerisinde gebr dağılımının daha eşit olması eğilimleri, eşitsizlik 
eğilimini dengeler. Bu modern sektör içerisindeki gebr eşitsizbğinin 
düzelmesinin nedeni zamanla düz emeğin, nitelikli emek durumuna gel-
mesiyle, düşük gebr guruplarının paylarının artmasıdır39. 

Bu tarihi-modebu az gelişmiş ülkeler açısından sınanması için çok 
uzun bir zaman boyutuna gerek olduğu gibi; bu az gebşmiş ülkelerin 
tekelcibğin ağır bastığı bir dünyada klasik kapitalist kalkınma modeli-
ni tekrarlayabilmeleri tartışmalıdır. Bu her iki bakımdan da Kuznets' 
in gelişme ve gebr dağıbmı modeli tartışmaya açıktır. Örneğin K. Bo-
ratav40 böyle bir gelişmenin Türkiye için söz konusu olabileceğine ihti-
mal vermiyor. 

Kuznets'in sektörel gebr dağılımı ile ilgili sözlerini, tarım kesimi-
nin, genel büyüklük dağılımını nasıl etkileyebildiğini ele alarak açık-
lamaya çalışalım. 

B. Tarım Kesiminin Kişisel Gelir Dağılımım Etkilemesinin Ne-
denleri: 

Gelişme süreci içerisinde tarım kesiminin milli gebr ve faal  nüfus 
içerisindeki nispî payı düşmektedir. Buna karşılık mutlak olarak tarım 

39 İbid., 
40 K.Boratav, 100 Soruda  Gelir  Dağılımı,  İstanbul Gerçek Yayınlan, 1972, ss. 192-193. 
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kesiminde adam başına gelir ve tarım kesiminin nüfusu  artabilir. (An-
cak gelişmenin sonraki aşamalarında tarım kesimi nüfusu  mutlak 
olarak azalabilir.) Bu nedenle tarım kesiminde adam-başına gelirin bü-
yüme haddi, kesim gelirinin ve nüfusun  artış hızları tarafından  tayin 
edilmektedir: 

g  t 
Ayt  An 
y t n t 

gd > gt «lir. 

g(ı  = tarım-dışı  adam  başına  gelirin  artış  hızı 
gt  = tarımda  adam-başına  gelirin  artış  hızı. 

Ay I  yt  = tarım  kesimi  gelirinin  artış  hızı. 
An I  «  t  = tarımcı  nüfusun  artış  hızı. 

Bu gün için tarım dışı kesimdeki adam-başına gelirle, tarım kesi-
mindeki adam-başma gelir arasındaki fark  reel olarak artış göstermek-
tedir: Tarım kesimindeki nüfus  baskısı ve üretimdeki yavaş artış, ke-
simler arası adaın-başına gelirler arasındaki reel-farkı  besleyen neden-
lerdir. 

Genel kişisel gelir dağılımının Gini oranını temel alacak olursak üç 
değişkene bağlı olduğunu görürüz41: 

(1) Tarım ve tarım dışı kesimlere ait Gini oranlan. 

(2) Tarım ve tarım-dışı kesimlerin adam-başına gelirleri arasındaki 
fark. 

(3) Tarım ve tarım-dışı kesimlerdeki nüfusun  toplam nüfusa  oran-
ları arasındaki fark. 

y = jd  — yt 
p =  Nt/N  —  NilN 
G = f  (Ga,  Gt,  p, y) 

G = Genel  gelir  dağılımı  Gini  oranı 
Gt  = Tarım  kesimi  Gini  oranı 
Gd  = Tarım-dışı  kesim  Gini  oranı 
Ve  = Tarım  kesiminde  adam-başına  gelir 
jd  = Tarım-dışı  kesimde  adam-başına  gelir. 

Nt  / N,  İVd  / N  = Tarım  ve  tarım-dışı  kesimlerin  nüfus  payları. 

41 S. Kuznets, op.  cit.,  s. 58. 
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Genel gelir dağılımındaki eşitsizliğin değişimini göstermek istersek: 

jn  d  G d  G , n dG  8G , 

DG =ı^DG«+D<RTDGT+'WDP+-WDY 

Bu noktada Türkiye'yi ele alacak olursak; adam-başına gelir ta-
rım dışı kesimde tarım kesimine bakışla daha hızla artmaya devam 
edecekse; yani gd > gt ise; diğer koşullar sabitken hemen diyebiliriz 
ki Türkiye'de genel gelir dağılımındaki eşitsizlik artacaktır: Oysa nü-
fus  artışı hızlarını da işin içine sokarsak bdiyoruz ki ıı<j > nt dir. 

Bir başka deyişle tarım ve tarım-dışı kesimler arasındaki adam-ba-
şına gelir farkının  artışı eşitsizliği büyütürken; tarım kesiminin nüfus 
payının düşmesi ve kentli nüfus  payının artması eşitsizliği azaltıcı yön-
de etki yapar. Yani yurdumuzda toplam nüfus  içerisindeki köylü nü-
fusun  oranının düşmesi gelir dağılımım eşitliğe yaklaştırmaktadır. 

Buna karşdık toplam nüfus  içerisindeki kentli nüfusun  payının 
artması, genel gelir dağılımındaki eşitsizliği artıracaktır. Çünkü Türki-
ye'de tarım-dışı kesimdeki temerküz oranı tarıma bakışla daha yüksek-
t i k : 

Gd = 0,594 > Gt = 0,432 

Özetlersek tarını-kesimi şu üç değişken dolayısıyla genel gelir da-
ğılımını etkiler: (i) Tarımda adam-başma gelir (n) tarımcı nüfusun  ül-
ke nüfusuna  oranı (iii) Tarım-kesimindeki gelir dağılımının temerküz 
oranı (Gt). 

C.Tarım Kesiminde, Tarım-dışı Kesime Bakışla Gelirin Daha Eşit 
Dağdınımın Nedenleri: 

İlke olarak, gelişmiş veya az gelişmiş ülkelerde tarım kesimi gelir 
dağılımı, tarım-dışı kesim gelir dağılımından daha eşittir. Türkiye'ye 
ilişkin eldeki üç araştırmadan ikisi bu dkeyi doğrular bulgulara varmış-
ken, Bulutay-Ersel-Timur (1968) Gebr Dağılımı Araştırması tarım ke-
simindeki eşitsizliği daha yüksek bulmuştur. Bu nedenle, adı geçen araş-
tırmanın ya bir örnekleme veya yöntem hatası içerdiği varsayılabibr. 
Aşağıda (Çizelge: 9.2) de bu üç araştırmanın sonuçları sunulmak-
tadır : 

42 K.Boratav, "Türkiye'de Kişisel Gelir Dağdımı", S.B.F.  Dergisi,  Cilt xxı, Aralık-1966, 
No. 4, s. 48. 
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(Çizelge: 9.2) 
Türkiye'de Çeşitli Gelir Dağılımlarının Temerküz Oranları. 

Dağılımlar Boratav (1963) 
Temerküz Oram (G) 

Bulutay-Ersel-Timur 
Temerküz Oram (G) 

D.P.T. (1973) 
Temerküz Oram (G) 

Emek-Gelirleri 0,407 0,3671 0,36676 

Tarım Kesimi 0,432 0,5898 0,60087 

Tarım-dışı 0,594 0,4356 0,63436 

Türkiye 0,557 0,5648 0,54602 

Tarım-kesiminde ve dolayısıyla tarımımızda gelir dağılımının, 
tarım-dışı kesime bakışla daha eşit olmasının nedenlerini şu noktalarda 
toplamak mümkündür: 

(1) Tarımda mülkiyet temerküzü, tarım-dışı kesime bakışla daha 
düşüktür. Örneğin tarımımızda küçük üreticilik egemendir. Tarımda 
mülkiyetin daha eşit dağılması ve toprakların önemli bir kısmının kü-
çük üreticderin elinde olması bir rastlantı değildir. Çünkü mülkiyet ko-
nusu olan toprak, yeniden üretdebilen bir mal değddir. Böylece arzı 
sınırlı tarım toprakları üzerinde kapitalist üretimin genişleyebdmesi ve 
bunun sonucu olarak ortaya çıkan mülkiyet temerküzü ancak mülksüz-
leşme süreci de mümkün olabilmektedir. 

(2) ikinci olarak tarımdaki adelerin % 90 mna yakını43 karma gelir 
elde etmektedirler. Yani hem emek geliri (earned income) hem de mülk 
(unearned income) sahipleridirler. 

Fakat önemli olan; tarım-kesiminde emek gelirleri toplamının ke-
sim gelirine oranı; tarım-dışına bakışla daha yüksek bulunmasıdır: 
D.P.T. (1963) araştırmasına dayanarak küçük bir hesaplama yaparsak: 

Tarım-dışı Emek Geliri 9.6316 _ 
U ~ Tarım-dışı Kesim Geliri 31.9266 ~ ' 

_ Tarım Emek Geliri _ 9.488" _ 
q t Tarım-Kesimi Geliri ~ 22.9266 - ' 

Oysa James Meade'in işaret ettiği gibi "(q)  nun emek  gelirinin  top-
lam  gelire  oranının  yüksekliği  ile  gelirin  üst  gelir  guruplarında  temer-

43 K. Boratav, Gelir  Dağılımı,  op. cit., s. 133. 
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küzü  arasında  ters  bir  ilişki  vardır.  Çünkü  kazanılmış  gelirlerin  dağılı-
mı,  mülk  gelirlerinin  dağılımından  çok  daha  eşittir."44 

Yurdumuzda, emek gelirlerinin dağdımmın temerküz oranı olan 
(Ge) ile tarım -dışı kesimin temerküz oranı (Gd) arasındaki fark  esas 
itibariyle mülk gelirlerinin varlığından ve bunların yukarı gelir dilim-
lerinde toplanarak dağılımı eşitsizlik yönünde etkilemelerinden doğ-
maktadır. Örneğin: 

(1963) Boratav: (Gd = 0,5940)—(Ge = 0,4070) =0,1870) | Kabaca mülk 
> gelirlerinin 

(1980) Bulutay: (Gd = 0,4356)—(Ge = 0,3671)= 0,685 J etkisinin 
gösterilmesi. 

(3) Bir diğer husus da tarım kesimindeki emek girdisinin niteliği 
ile dgilidir. Boratav'ın verilerinden yararlanarak yapılacak bir hesapla-
manın ortaya koyacağı gibi 1963 yılında tarım-dışı kesimdeki aile başına 
gelir, tarımcı ade başına gelirin 2,73 katı idi. Bu sonuç tarım kesimin-
deki emeğin tarım-dışı kesime bakışla daha verimsiz olduğunu ortaya 
koyar. Fakat önemli olan husus; emek girdisinin tarımda, tanm-dışına 
bakışla daha az farklılaşmış  olduğudur. Tarımda "beşeri sermaye" emek 
birimlerine tarım-dışma bakışla daha eşit dağıtılmıştır. Örneğin tarımda 
genel olarak faal  nüfus  ilk eğitimden ancak yararlanabilmekte; bunun 
üzerinde bir eğitim görüp kesim içerisinde kalanlar ihmal edilebilecek 
kadar azdır. Kentlerde ise durum böyle değildir. Bu nedenlerle teorik 
olarak; tarım kesimindeki ücret dağılımının, tarım-dışı ücret dağılımın-
dan mutlak eşitliğe daha yakın olduğunu söyleyebdiriz. Açıktır ki ta-
rımda emek- geliri dağılımı da, tarım-dışı emek-geliri dağılımına bakışla 
daha eşittir. 

(4) Son olarak diyebiliriz ki, nüfus  artışı ve mülksüzleştirme süre-
ci ile yığdan topraksız-köylülerin, tarım-dışı kesime göç edebilmeleri 
de tarım gelirinin daha eşit dağılmasına neden olmaktadır. Aksini dü-
şünürsek, topraksız köylülerin, tarım kesiminde birikmesi, bunların ara-
sındaki rekabet "rantları" (kirayı) yükseltir; emek gelirinin payını dü-
şürür. Oysa tarım-dışı kesimde mülksüzleşmenin, nüfus  artışının ve iç 
göçün ortaya çıkardığı işsizleri bir başka kesime ihraç etme olanağı yok-
tur. 

Topraksız ve açık işsiz köylünün kente göçmesiyle hem tarımcı 
faal  nüfus  başına gelir artar; hem de tarımdaki gelir dağılımı eşitliğe 

44 J.Meade, Efficiency,  Equality  and  Ouınership  of  Property,  London, Ailen and Unwin, 

1969, s. 29. 
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doğru yaklaşır. Aile işletmesinde bulunan gizli işsizlerin tarım-dışında 
iş bulması ise daha çok tarımcı faal  nüfus  başına geliri artırır, fakat  ta-
rım gelirinin daha eşit dağılmasını çok az etkiler. 

D. Tarımcı Faal Nüfusun  Gelirinin Nispi Durumu ve Hayat Standardı: 

Bdindiği gibi gelişme sürecinde bu arada ülkemizde tarım kesimi-
nin milli gelir içerisindeki nispî payı ve faal  nüfus  içerisindeki nispî 
payı düşer; hatta tarımcı faal  nüfus  mutlak olarak azalmaya başlar: 
1965-1970 arasında Türkiye'de tarımcı faal  nüfusun  500.000 dolayında 
azaldığını Üçüncü Beş Yıllık Plan ifade  etmektedir. 

İşte bu üçlü değişme yüzünden; tarımcı faal  nüfus  gehrinin nispî 
durumunu ölçmede ve bunun zaman içerisinde artıp artmadığı hakkın-
da; 

Tarını-kesimi  Geliri 
g  — Milli  Gelir 

oranı fazlaca  bilgi vermemektedir. Bu yüzden yine AT / Tg m'n (+) işa-
retli olmasının anlamı da yoktur. 

Yukarıdaki nedenlerle tarımcı faal  nüfusun,  nispî durumunu sap-
tamada bir başka orana baş vurulması yerinde olur. Bu oran kısmen 
nüfus  kaymalarından arındırdmıştır. 

Tarımcı-Kesimin  Geliri  Milli  Gelir 
y^ = y -

Tarımcı  Faal  Nüfus  "1  Toplam  Faal  Nüfus 

aradığımız oran : N . 
b = yt  I  yy 

Böylece diyebiliriz ki 1955-60 arasında tarımcı-faal  nüfus  başına 
gebr artışı, faal  nüfus  başına gelir artışından daha hızlı olmuştur ve köy-
lülerin nispî durumları tarım-dışı kesime bakışla düzelmiştir. 1960-74 
döneminde ise öncekinin tam tersi bir gebşme olmuş ve köylülerin nispî 
geliri gerilemiştir: 1974-78 yüksek taban fiyatları  dönemi olup nispî du-
rumlarında bir ilerleme olduğu açıkça görülmektedir. 

Hemen ifade  edelim ki, gebr dağılımı çözümlemelerinde bu tip bir 
paritenin kullanımına yöneltilebilecek ciddi metodolojik itirazlar var-
dır45; 

45 G. Akalın, Tarımımızın  Sosyo  Ekonomik  Yapısı,  Vergileme  ve  Gelişme,  Ankara, S.B.F. 
1975., s. 48. 
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(Çizelge: 9.3) 
Türkiye'de 1955-1978 Döneminde Tarımcı Faal Nüfus  Başına Nispî Gelir ve 

Değişimi 
(Cari faktör  fiyatlarıyla) 

Tarımcı Faal 
Yıllar Nüfus  Başına Ge- Faal Nüfus  Ba- Parite Parite (b) nin 

lir (yt) şına Gelir(yf) (b) Değişimi 

1955 808 T.L. 1.492 T.L. 0,5415 1 
+0,0371 

1960 1.975 3.413 0,5786 ) 
—0,0630 

1965 2.608 5.058 0.5156 } 
—0,0562 

1970 3.932 8.558 0.4594 ) 
—0,1462 

1974 4.524 14.442 0.3132 1 
+0,0682 

1978 27.779 72.817 0,3814 ) 

(1) Birincisi bu tip pariteler, sınıf  paylarının saptanmasında kulla-
nılır: Köylülük gibi heterojen bir gurup için kullanılması sakıncalı ola-
bilir. Çünkü tarımcı faal  nüfus  içerisinde karşılıklı ve dolaysız bölüşüm 
ilişkilerinde bulunan kapitalist çiftçi-işçi,  ağa-ortakcı gibi guruplaş-
malar vardır. Bunları bir araya getirip toplamak ve ortalama tarımcı-
faal  nüfus  diye bir kavrama ulaşmak basit aritmetik toplama kuralları-
nın çiğnenmesi sayılabilir. 

(2) ikinci olarak paritelerin kullanılabilmesi için söz konusu iki 
gurup (köylü ve toplam faal  nüfus)  arasında bir bölüşüm ilişkisinin bu-
lunması, yani çıkar çatışması gereklidir. Oysa bu husus da kuşkuludur. 

Bu itirazlara çok kısa bir cevap şöylece verdebilir: Teorideki "kent-
köy" çelişkisi diye oluşturulan sosyo-ekonomik çatışmanın en özet 
bir anlatımı (b = yt / yt) paritesidir. Nitekim bu çıkar çatışmasının 
bir başka göstergesi de "iç ticaret" hadleridir46. 

E. Köylü Hayat Standardı: 

Acaba 1955-78 döneminde köylülerin mutlak geliri ne yönde gelişti ? 
Bu dönemde nispi gelir bÖlüşümündeki gerilemeye rağmen tarımcı nü-
fusun  "hayat standardı" yükselmiştir. Yani köylü başına reel gelir bu dö-
nemde artmış ve köylülerin mutlak anlamda durumları düzelmiştir. 
Şöyle ki : 

İbid.,  s. . 
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(  ^1978 \ _ 4-193 _ 
\ y,o„ /1968 faktör  - 2 .253 _ ° 

i y 3 : > fiyatlarıyla 

Görüldüğü gibi tarımcı faal  ııüfusun  bir başka deyişle köylülerin 
"adam-başma reel geliri" yani "hayat standardı" 1955-1978 döneminde 
% 86,1 oranında artmıştır: Yani bu 23 yıllık dönemde hayat standardı 
bir misline yakın yükselmiştir. Bu dönem için köylü hayat standardının 
artış haddi ortalama olarak % 2,8 dir ve bu da küçümsenecek bir sonuç 
değildir. Özellikle 1974-1978 dönemindeki artış dikkat çekici bir durum-
dur. 

Aşağıda (Çizelge: 9.4) de 1955-1978 dönemi için, "köylü hayat 
standardı" ve değişmeleri detaylı olarak ortaya konulmaktadır. 

(Çizelge: 9.4) 
1955-1978 Döneminde Tarımcı Faal Nüfusun 

"Hayat Standardı" ve Değişimi 
(1968 faktör  fiyatlarıyla) 

Tarımcı Faal Endeksin 
Yıl Nüfus  Başına Gelir Mutlak Fark Hayat Standardı Değişimi 

1955 2.253 T.L. 
+ 475 T.L. 

100 i 
% 21,08 

1960 2.728 
+ 119 

121.08 ) 
% 5,28 

1965 2.847 
+ 534 

126,36 \ 
% 23,70 

1970 3.381 
+ 249 

150,06 j 
% 11.05 

1974 3.630 
+ 927 

161,11 \ 
% 24,99 

1978 4.193 186.10 ) 

Aslında "hayat standardı" bilimsel bir kategori olmaktan öteye hal-
kın günlük yaşantısından doğan bir refah  ölçüsüdür. Bireylerin dün ve 
bugünlerini karşdaştırdıklarmda; hayat standardlarının yükseldiğini 
fark  etmeleri de refahlarının  arttığı sonucuna vararak memnun kal-
maları normaldir. Çünkü bireylerin parite ile ifade  ettiğimiz "nispî eko-
nomik durumlarım" kavrayabilmeleri için sınıf  bilincine ulaşmaları gere-
kir. Köylülük gibi heterojen, eğitim düzeyinin ve sınıf  büincinin çok 
düşük olduğu bir gurup için gelir dağılımı hakkında bdgi edinmede 
temel ölçütün "hayat standardı" olduğunu söylemek doğru sayılma-
lıdır 47. 

7 İbid.,  s. . 
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6. YENİDEN BÖLÜŞÜM: 

Bu başlık altında önce "bölüşüm adaleti" teorilerini ele aldıktan 
sonra; bölüşüm adaletinin amaçladığı yeniden bölüşümün gerçekleşti-
rilebdmesi için başvurulan mali politikaları ve mali araçları gözden ge-
çireceğiz. Son olarak da "yoksulluk" sorununa değineceğiz. Yalnız bu-
raya kadar ele aldığımız gebr dağılımı teorileri pozitif  iktisat konusuna 
giren konuları işliyorlardı: Yani gelir dağılımının nedenlerini açıklama-
ya çabşıyorlardı. "Bölüşüm adaleti teorileri" olanı değil olması gerekeni 
araştırır: Bir başka deyişle normatif  değer yargılarının ağır bastığı 
teorderdir. 

A. Bölüşüm Adaleti Teorileri: 

a. Doğal  Yasa  Felsefesi: 

XVII. yüzyılın "doğal yasa filozoflarına"  örneğin Hobbes ve Locke'a 
göre herkesin kendi çabasının sonucu olan mal ve hizmetlere sahip olması 
doğuştan hakkıdır48. Fakat asıl sorun kimin gerçek üretici olduğu ve 
üretden mallara kimin sahip çıkması gerektiği konusundadır. Burada 
ideolojik çatışma odaklaşmaktadır. Geleneksel iktisat ve özellikle Ne-
oklasikler pastamn (hasılanın) marjinal prodüktivite teorisine göre da-
ğılmasını (yani: hüner ve donatıma göre) isterlerken; bu teoriyi eleş-
tirenler ne yeniden-üretilebilen servetin ne de doğuştan yeteneklerin 
eşit dağılması gerekmediğini ileri sürerek karşı çıkarlar. Marx ise değeri 
yaratamn emek olduğunu savunarak bütün net-ürünün emekçilere 
ait olmasını talep eder. Marx'm son-idcali ise "herkesin kattığı kadar-
dan herkese ihtiyacı olduğu kadara" varılmasıdır. Bu bölüşüm aşamaları 
Marx'm; sosyahzmin evrelerine ilişkin bölüşüm kurallarını da ortaya 
koyar. A.K. Sen'e49 göre Marx'ta "sömürü teorisi"ki bu da "artık de-
ğer" kavramına dayanır- pastanın (hasılanın) yaratdması ve düzeyi ile 
sıkı sıkıya dgihdir. Eşitbk ise bunun ötesinde ihtiyaçlar kavramını 
hedef  almabdır. Bibnen bir başka husus, Marxcı bölüşüm adaletinin en 
eşitlikçi teoriyi oluşturduğudur. 

b. Kantçı  Adalet: 

Kantcı adalet ise yaşama hakkının ve özgürlüklerinin toplumca 
yoksullara ancak yetecek miktarda himaye sağlayarak; devam ettiril-

48 G.S.Sahota, op.  cit.,  s. 34. 
49 A.K.Seıı,  op.  cit.,  ss. 87-90. 



EŞİTSİZLİK  VE  GELİR  DAĞILIMI 

mesi ve korunmasıdır. Kantcı adalet eşit gelir dağılımını gerektirmez50. 
Modern toplumlar için minimum yetenekli kişilere minimum Standard 
sağlanması pek çekici gelmemekle birlikte bu görüşün de zamanımız-
da taraftarları  vardır : (İane Teorisi- Theory of  Charity, Pareto Opti-
mal Dağdım gibi). 

c.  Utilitarianism  (Faydacı  Okul)  : 

Bu tip teoriler içinde Batı'da en egemen ola m Utilitarian adalet 
teorisidir. Bentham'ın ideali ise "en büyük  çoğunluğun  en büyük  mut-
luluğudur".  Bu ideal, toplam faydanın,  herkesin marjinal faydalarının 
eşitlenmesi ile maksimize cddmesini içerir. Bu teorinin varsayımlarına 
göre; herkesin tatmin kapasitesinin eşit olduğu, gelirin marjinal fayda-
sının azaldığı ve ölçülebilir olduğu, kişiler arasında fayda  karşılaştırma 
sının pratik olarak mümkün olduğu kabul edildiğinden, toplam sosyal 
faydanın  maksim.izasyonu gelirin eşit bölünmesi ile sağlanabilir. Uti-
litarianism çeşitli varsayımlar (doğmalar) üzerine kurulmuştur ve bun-
ların bazıları ise halâ süregelmektedir. Nitekim kardinal fayda  yaklaşı-
mı iktisatçılarca uzun zamandır terkedilmiştir. Utilitarianların düsturu 
"amoç, aracı  gerekçelendirir"  görüşü şiddetle eleştirildiği gibi, tatmin 
kapasitelerinin aynı olduğuna dişkin varsayım da reddedilmiştir. Bü-
tün bunlara rağmen iktisatçılar; halâ Utilitarian kurallarla toplam fay-
danın veya sosyal refahın  maksimizasyonuna, hem teorik hem de poli-
tika analizlerinde başvurmaktadırlar. 

d.  Ratvlsizm: 

J . Rawls Amerikalı bir filozof  olup faydacı  okulu eleştirmiştir. 
Rawls'a göre51 bireylerin kendilerini bağlı sayacakları ve "başlangıçta 
adil bir düzeni" kuran bir kontratın, "anayasa"nın oluşturulacağını 
varsayalım. Ancak bu adalet ilkesine ulaşabilmek için anayasa öyle 
formüle  edilmelidir ki; hipotetik olarak bu "başlangıç durumu" bir bi-
linmezlik perdesi arkasında saklı bulunmalı; kimse bu durumda nispî 
olarak hangi yeteneklere ve servete sahip olacağını bilmemelidir. Bu 
sosyal kontratın bilinmezlik perdesi arkasında saklı bulunması halinde; 
rasyonel ve ıııenfaat-düşkünü  bireyler risk-almamak için bu iki adalet 
ilkesini talep edeceklerdir: (1) Eşit özgürlüklere sahip olma ilkesi (2) 
ve adalet ilkesi. Rawls bunları şöyle ortaya koyuyor52. 

50 G.S.Salıota, op.  cit.,  s. 35. 
51 İbid.,  s. 35. 
52 İbid.,  s. 36. 
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(1) Her birey başkalarının en geniş özgürlükleri ile bağdaşabilen 
ve herkes için söz konusu olan benzer nitelikteki; en geniş temel özgür-
lükleri elde etmede eşit hakka sahip olmalıdır. 

(2) Sosyal ve ekonomik eşitsizlikler şu iki koşulu karşılamalıdır: 
(a) En-düşkün durumda olanlara en büyük fayda  sağlanmalıdır (maxi-
ınin dkesi) ve (b) makamlar ve işler, herkese adil ve fırsat  eşitliği 
koşulu altında açık olmalıdır. 

Rawls'ın bu maksimin ilkesi en düşkün (least gifted)  durumda olan-
ların faydalarının  maksimize edilmesini öngörmektedir: Bu açıdan or-
talama faydaların  maksimizasyonunu amaçlayan "Faydacı Okul"dan 
bile üstündür. Ona göre, "adaletsizlik" temel anlaşmalara varmada çok 
geç kalındığı için mevcuttur. Çünkü herkes kendisinin sosyal konumunu 
ve pazarlık gücünü bilmektedir. Bilinmezlik perdesi yoktur ve nispî 
durumlar aşikardır. Rawls açısından yukarıdaki iki ilkeden özgürlüğün 
yani birincinin, ikinciye yani adalete karşı önceliği vardır. 

Rawls*m orijinal yanı; eşitçiliği (egalitarianism), rasyonel davranış 
ve çıkar düşkünlüğü ile de bağdaştırabilmesidir, bu nedenle Rawlscı 
yaklaşım tüm iktisatçıların dgisini çekmekte ve tartışmalar sürmektedir. 

e. Pazar  Mekanizmasınca-Kararlaştırılan  Bölüşüm-Adaleti: 

"Yardımseverlik Teorisi" veya "özel gönüllü dağıtım" kişisel fayda-
lar arasında etkileşme-dayanışma (interdependence) varsayımına daya-
nır: Şöyle ki bu dağıtımdan hem veren hem de alan faydalanır.  Bu te-
oriye göre kişisel niyet ve çabalar; yoksulları korumaya ve bir dereceye 
kadar eşitliği sağlamaya yeterlid'r. Dağılım sorunu Pareto-optimali 
açısından ele alınırsa Hochman ve Rodgers'e53 göre ne bireysel özgürlük-
ler sınırlanır ve müşevvikler zarar görür ne de devletin zorbalığı söz 
konusu olur. Bu bir atomistik pazar-seçimi (market-choice theory) 
teorisi olduğundan bilinen rekabet varsayımları altında pazar mekaniz-
ması bölüşüm adaletini -eğer buna adalet denebilirse- gerçekleştirir. 

Hochman ve Rodgers; bütçe önceliklerinin sosyal tercihleri yansıttı-
ğını varsayarak Pareto-optimal dağılım kavramını sosyal gelir dağılımını 
(public income distribution) yani ikincil dağılımı kapsayacak şekilde 
genişletiyorlar. Gelirin yeniden dağılımı için daha güçlü bir teorik te-
mel sağlamak isteyenler; bu dağılımın (ikincil dağılımın) devlet hiz-

53 H.Hochman-J. Rodgers, "Pareto-Optimal Redistributioıı", A.E.R.,  1969, (59) 4, s. 
542-557. 
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meti sayılmasını; çünkü bu hizmetin bir sosyal mal olduğunu ileri sü-
rüyorlar. Örneğin varlıklı bir kimseden alıp muhtaç bir kişiye vermek 
yalnız yardımı alan ve verene fayda  sağlamaz; aynı zamanda etraf-
ta yoksulluk görmekten hoşlanmayan üçüncü kişilere de tatmin sağ-
lar. Böylece bütün kişilerin fayda  fonksiyonuna  gebr dağıhmmın du-
rumu (eşitsizliği) bir değişken olarak girer. Bedavacı (free-rider)  so-
runu yüzünden özel-kişisel yardımların etkin yardım düzeyinin al-
tında kalması beklenmelidir. Bu nedenle anabz gebr dağdımı için 
kollektif  bir eylemin rasyonel bir davranış olduğunu göstermekte-
dir. Bu durumda demokratik yoldan seçilen pobtikacılarm sistemin 
içerisinde yer aldıklarını varsayarak kamu politikalarının sosyal ter-
cihleri yansıttıklarını iddia edebibriz: Böylece kamu maliyesinin bölü-
şüm fonksiyonu  Pareto-optimali ile bağdaşmaktadır. 

/. Erişilebilen  Adalet: 

Kabul edilebden ve mümkün olan (feasible),  erişilebden eşitlik 
derecesi; "Utilitarianizm"in veya "Rawlsizm "in ideal adalet normları-
na bakışla yetersiz kalabilir ve hatta büyüme oranına, gelirin mevcut 
düzeyine, politik ve diğer alanlardaki kurumlaşmaya bağb olarak za-
mana ve mekâna göre değişebdir. Müdahale arzusu gerçekleştirilmek is-
tenen hedeflerde  başarılı olunduğu takdirde artar veya başarısızlık du-
rumunda azalır. Bu yaklaşıma göre eşitlik konusunda uygulamada ilke 
ideallerin değd gerçekleştirdmesi mümkün olan hedeflerin  esas alınma-
sı gerektiğidir. Bu hedefleri  bize gösteren de sosyal tercihlerdir. Bu sos-
yal tercihlerin belirlediği hedefler  farklı  olduğu için İsveç, A.B.D. ve 
İngiltere eşitsizbk açısından farklı  uygulamalar içerisindedirler. 

B. Yeniden Bölüşüm Politikaları: 

Bu konuda M. Bronfenbrenner'in  özet şemasım gördükten sonra 
daha detaylı bir yaklaşım olan J . Meade'in önerisini ele alalım. 

M. Bronfenbrenner  başlıca gebrin yeniden-dağılımı pobtikalarıuı 
yedi noktada özetlemektedir54: 

(1) Müterakki vergdeme 
(2) Regressif  (ricî) harcama 
(3) Toplu pazarbk 
(4) Ücret ve fiyat  desteklemeleri (asgari-ücret düzenlemesi dahil) 

54 M.Bronfenbrenner,  op.  cit.,  s. 112. 
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(o) Fiyat çeşitlendirmesi ve tayınlama 
(6) Gelir akımının sosyalizasyonu 
(7) Mülkiyetin kamulaştırılması 

Bu sıralama özellikle Kamu Maliyesi açısından yetersiz olduğundan 
J . Meade'in "yeniden bölüşüm" (ikincil bölüşüm) politikaları katalo-
ğunu55 gözden geçirelim. 

a. Rekabet  Şartlarının  Geliştirilmesi: 

Rekabet koşullarını kısıtlayan, sınırlayıcı uygulamaların kaldırıl-
ması gelirlerin eşitlenmesi sonucunu doğurabilir. Aksi halde insanların 
düşük ücretli işler ve bölgelerden yüksek ücretli işlere ve bölgelere geç-
melerini önleyen engeller yaratdmış olabilir. Bu politikanın yani rekabet 
koşullarını iyileştirip geliştirmenin çekici yanı; etkinlik ve eşitlik arasın-
da seçim yapmanın söz konusu olmamasıdır. Örneğin meslek odaları-
nın, sendikaların belli meslek ve işlere girişi, yüksek ücret düzeyini de-
vam ettirmek için kısıtlamaları mümkündür. J . Meade sendikaların te-
kelci tutumları ile reel ücretleri işsizliğe neden olacak derecede yüksek 
tutmalarım örnek olarak vemektedir. Böyle bir durumda elbette re-
kabetin teşviki gelirlerin eşitlenmesi sonucunu doğurur. 

b. Belli  Malların  Fiyatlarının  ve  Miktarlarının  Düzenlenmesi: 

Bazı malların ve hizmetlerin fiyatlarının  veya miktarlarının düzen-
lenmesi (tayınlanması) reel gelirin dağılımını etkiler. Örneğin giyim-
eşyasının zengin veya yoksul herkes için eşit-miktarda dağıtılması 
yani karneye bağlanması (regülatif  tayınlama) durumunda zenginlerin 
yoksulların çıkarlarının aksine fiyatları  açık artırmaya tabi tutarak aşı-
rı taleplerini tatmin edebilmeleri mümkün değildir. Eğer üreticilerin 
zengin, tüketicilerin yoksul olduğunu -belli mallar için- varsayarsak; bu 
mal ve hizmetlerin fiyatlarının  kontrolü halinde gelir dağılımının dü-
zelerek eşitliğe doğru yönelmesi beklenmelidir. 

Yalnız bu durumda eşitlik ve etkinlik amaçları arasında bir çatışma 
(dması doğaldır56. Çünkü piyasa ekonomisinde fiyatlar  ikili rol oynar-
lar: (1) Birincisi fiyatlar  ekonomik etkinliğe katkıda bulunurlar. Şöyle 
ki kıt olan mal ve hizmetlerin arzımn artırılması ya da bunların ikti-
satlı kullanılması veya bol olan mal ve hizmetlerin yerlerine ikame edil-

55 J.Meadc, The  Just  Economy,  London, Gcorgc Alleıı And Unvvin, 1976, ss. 189-219. 
56 İbid.,  s. 192. 
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mesi için insanları teşvik ederler. (2) İkincisi aynı zamanda fiyatlar, 
kıt olan şeylerin üretimine girişme şansını bulanların gelirlerini; bol 
olan şeyleri üretme talihsizliğinde bulunanlara bakışla yükseltirler. 

Bu nedenle kıt mal ve hizmetlerin fiyatlarının  eşitlik (gelir dağdımı) 
kaygısıyla  düşük tutulması, yani üreticilere bakışla tüketicilerin reel 
gelirlerinin korunmaya çalışdması: Kıt malların üretiminin arttırılması 
ve bol malların üretiminin kısılması veya tüketimin kıt mallardan bol 
mallara doğru kaydırılması konusundaki teşviki ortadan kaldırır. Tür-
kiye ,1977-80 döneminde özelbkle petrol ve türevlerinde veya KİT ürün-
lerinde böyle bir deneyimi yaşadı. 

Yalnız tüm üreticderin tüketicilerden daha zengin olduğu varsayı-
mı yanlış olabilir. Zira tarımcı küçük-üreticilerin kentli ortalama tüke-
ticiden daha zengin olduğu kuşkuludur. 

c.  Sosyal  Malların  Kamuca  Sağlanması-: 

Yukarıdaki (b) şıkkında ele aldığımız belli mal ve hizmetlerin fi-
yatlarının ve miktarlarının düzenlenmesi (taymlanması) ile ilgib en aşı-
rı tutum bu belli hizmetlerin devlet eliyle ve bütün yurttaşlara parasız 
olarak sağlanmasıdır: Eğitim ve sağlık gibi. Bu durumda varsayabiliriz 
ki her yurttaş fiyatının  sıfır  tutulduğu maldan belli miktarda tayın al-
maktadır: Yani belli yıl okula gitmek gibi. Sosyal servislerin devlet eliy-
le parasız sağlanması durumunda eğer bu sevislerin finansmanının 
vergi yükü yoksullardan ziyade zenginlere düşüyorsa, gebr dağılımının 
eşitlenmesi yolunda önemli katkıda bulunacağı açıktır. Zaten bu ser-
vislerin sosyalleştirdmesinin nedeni gelir dağılımını eşitleyici katkıda 
bulunacağımn beklenmesidir57. 

Yalnız bu durumda bazı sorunların bulunduğunu daha önceki 
VII. Bölümden beri bilmekteyiz. Eğer her yurttaşın bu sosyal hizmet-
lerden aynı miktar yararlanması veya müterakki bir vergi sistemi 
ile bu hizmetlerin finanse  edilmeleri söz konusu değilse; gebr dağılımının 
eşitliğe doğru yönelmesini beklemek iyimserlik olur. Ayrıca etkinlik 
açısından sorgulanması gereken bir nokta; zenginlerden yoksullara daha 
doğrudan bir gelir transferi  mekanizması bulunarak yurttaşların ge-
reksinmeleri olan eğitim, sağlık gibi hizmetlerin; rekabetçi pazar koşul-
ları altında çalışan özel eğitim ve sağhk kurumlarından sağlanmasının 
daha doğru olup olmadığı hususudur. Örneğin Türkiye'de orta-eğitiınde 
paralı okullara aşırı talep daha kaliteli bir eğitimin göstergesidir. 

7 İbid.,  s. . 
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d.  özel  Mülkiyetin  Yeniden-Dağıtılması: 

Yukarıda c şıkkında tartışılan sosyal servislerin devletçe sağlan-
ması görüşü, gelir ve servetin eşitlenmesi yöntemlerinden birisidir. Bu 
yöntemin işlerlik kazanması yurttaşların sağlık ve eğitim donatımları-
nın eşitlenmesi sayesinde olur. Benzer tipteki bir etki, gelir sağlayan 
mülklerin donatımının eşitlenmesine ilişkin önlemler abnmasıyla sağla-
nabilir. Mülkiyete sahip olmada ortaya çıkan eşitsizlikleri azaltabilecek 
dört yöntem vardır58 : 

(1) Eğer zengin adeleriıı çocuk sayısı artar ve daha zengin ailelerin 
çocuk sayısı azalırsa büyük mülkler, küçük mülklere bakışla daha fazla 
sayıda bölünerek mirasçılara intikal eder. Bu demografik  gelişmelerin 
mülkiyetin temerküzünü azaltabileceği yolunda bir temennidir. 

(2) İkinci yöntem, en büyük mülklerin genişliklerinin azaltılabilme-
si için devletin bunların zengin sahiplerini ağır bir biçimde vergilendir-
mesidir. Yalnız bu tip önlemlerin kendi kendderine özel mülkiyeti da-
ğıtması beklenmemelidir. Ancak en zengin mülk sahiplerini budayarak 
tevarüs edilen mülkiyetin dağılımım eşitleyebilirler. Bir başka deyişle 
bu yöntemle servetin doğrudan (direkt) bir transferi  söz konusu değildir. 
Yalnız toplumun bir bütün olarak sermaye birikimini azaltmayacaksa: 
devlet en zengin yurttaşlardan budadığı özel mülkiyeti kendi sahip ol-
duğu kamu mülkiyetine eklemelidir. 

(3) Üçüncüsü hem-zaman olarak; zenginlerin tasarruf  etme ve 
mülk biriktirme kabiliyet ve şevkini azaltırken yoksulların tasarruf 
etme ve mülk biriktirme kabdiyet ve şevkini artırmak. Böylece zaman 
içerisinde mülkiyetin zenginlerden yoksullara doğru transfer  edildiği 
ve dağıldığı gözlenebilir. Örneğin zenginlerden yoksullara doğrudan ge-
lir transferi  yapılması bu konudaki dolaylı (indirect) bir önlemdir. 

(4) Dördüncü olarak miras payları veya bağışlar üzerine konulacak 
ağır vergiler, daha ziyade mülkiyetin zenginlerden yoksullara doğru 
dağılmasını sağlamaktan çok geniş mülklerin hacminin daraltılması 
sonucunu doğurmaktadır. Genellikle ağır veraset ve hibe (bağış) ver-
gileri; zengin mülk sahiplerini ölümleri halinde mameleklerini çok par-
çalayarak fazla  sayıdaki mirasçılarına veya menfaattarlarına  bırakma-
ya itmektedir. Eğer durum bu ise, özel mülkiyetin gerçek bir dağılımına 
tanık olmaktayız: Yalnız mülkiyet daha zenginlerden daha az zen-
ginlere doğru geçmektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta; dağılımın 

58 İbid.,  s. 200. 
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zenginler arasında olduğudur: Bir başka deyişle dağılımın zenginlerle 
yoksullar arasında olduğu söylenemez. Çünkü bu gibi durumlarda ge-
nellikle mülkiyetin parçalanması bde söz konusu olsa; servetin aynı 
aile içerisinde kaldığı açıktır. 

/. Mülkiyetin  Sosyalizasyonu: 
\ 

Gerçek mülkiyetin (servetin) toprak, bina, makina ve mal stoklan 
biçiminde bulunduğu bir ekonomiyi düşünelim. Bu ekonomide mülki-
yet dağılımının ve mülk gelirlerinin eşitlenebdmesi için başvurulacak 
iki yol vardır:59 

(1) Birincisi bütün mülkiyetin özel ellerde olması veya bir başka 
deyişle özel mülkiyetin bütün serveti kapsaması fakat  toplumdaki 
herkese bu mülkiyetin eşit olarak dağıtılmasıdır. 

(2) İkincisi, tüm nihai mülkiyetin devlet eline geçmesi ve mülk ge-
lirlerinin vergi indirimleri veya aile yardımları (gelir transferi)  biçimin-
de her yurttaşın lıarcanabdir gelirini eşitleyecek ölçüde dağıtılmasıdır. 
Bu durumda özel mülkiyetin (veya mülklerin) dağdımında bir eşitsiz-
lik söz konusu değildir: Çünkü özel mülkiyet mümkün değildir. Ayrıca 
mülk gelirlerinin dağdımmın da gelir yardımı veya sosyal temettü bi-
çiminde bütçeden ödemelerle eşitlenmesi gerçekleştirilebilmektedir. 

Burada önemli olan mülkiyetten nihai yararlananın kimin olacağı 
hususudur. Mülkiyetin yönetimi ise farklı  bir konudur. 

g.  Tasarrufların  Denetimi  İçin  Önlemler: 

Böylece kuşaklar (nesiller) arası refah  dağılımına; yani tüketimin 
bu günkü ve yarınki (gelecek) kuşaklar arasında dağılımına gelmiş bu-
lunuyoruz. Bu sorunun çözümü aynı zamanda arzu edilen devlet mül-
kiyeti miktarım da etkileyecektir. 

Bugünkü ve gelecek kuşaklar arasında refahın  dağdımı; milli ge-
lirden tüketdecek yerde, tasarruf  edilen payın büyüklüğüne dayanır. 
Eğer mevcut kuşaklardan gelecek kuşaklara daha çok kaynak transfer 
edilmek istenirse devlet cari tasarrufu  teşvik etmelidir. Şayet gelecek 
kuşaklardan mevcut kuşaklara kaynak transferi  yapılmak isteniyorsa 
devlet cari tasarruf  hacmini kısmalıdır. 

59 ibid.,  9. 302. 
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Bir devletin geliri mevcut ve gelecek kuşaklar arasında yeniden 
dağıtabilmek için toplam ulusal tasarruf  hacmini etkilemeye çalışması-
nın iki farklı  nedeni olabilir60: 

(1) Birinci olarak devlet bir siyasal karar sonucunda, piyasa değer-
lendirmelerini çiğneyerek gelecek kuşakların refahını  piyasa değerlen-
dirmesinden daha yüksek tutabilir. Yurttaşlar toplu olarak devleti 
oluştururlarken, tek başına karar alan bireysel tasarrufçudan  daha uzak 
görüşlü olabilirler. 

(2) İkinci olarak vergi önlemleri yurttaşların tasarruflarından  do-
layı gelecek ve mevcut kuşaklar için söz konusu kazanç ve zarar hesap-
lamalarını bozmuş olabilir. Bu durumda devletin müdahalesi ile bu bo-
zukluğun ortadan kaldırılması ve düzeltilmesi gerekir. Şöyle ki tasarruf 
hacmi eğer kişisel yargılar veya değerlendirmeler bozulmamış olsaydı 
hangi düzeyde gerçekleşecek ise devletin müdahalesi Ue yine aynı düzey-
de oluşmasına çalışılır. 

Dikkat eddecek nokta, bu (g) şıkkından önceki önlemlerin; gelir ve 
servetin mevcut sınıflar  arasında dağıtılmasına dişkin politikalar olduğu 
hususudur. Oysa (g) sıkkındaki tasarruf  ile ilgili düzenlemeler refahın 
kuşaklar arası dağıtımına diskindir. 

h. Nüfus  Artışım  Denetleyen  önlemler: 

Kuşaklar arasında refah  dağılımını etkdeyen tek etken cari gebrin 
tasarruf  edilebilen oram değddir. Gerçi cari tasarruflar  gelecek kuşak-
lara yardım etmek demektir ama bunun yanında gelecekteki nüfusun 
hacmini tayin eden cari doğurganhk oranları da kuşaklar arası refah 
dağılımını etkilerler. Gelecekteki nüfusun  çoğalmasını sağlayan bir do-
ğurganlık artışı iki yönlü bir dağılım yaratır: 

(1) Birinci olarak gelecekteki nüfus  artışı, gelecekteki nüfusa  dü-
şen adam-başına gebr ve dolayısıyla hayat standardının düşmesine ne-
den olufr. 

(2) Doğurgaıdık oranının azalması durumunda ise dönemler arası 
refahı  doğmamış olanlardan doğanlara doğru dağıtıyoruz demektir. 

J . Meade'in bu demografik  planda başka dginç önerderi61 de bu-
lunmakla birbkte nüfus  artışını eksojen bir değişken olarak kabul ede-
rek gelir dağılımının dışında tutmak daha doğru olur sanırım. 

60 İbid.,  s. 207. 
61 J. Meade, The  Ju.ıt  Economy,  op. cit., ss. 210-213. 
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i.  Kişisel  Gelirlerin  Doğrudan  Yeniden  Dağıtımı: 

Meade'in kataloğundaki yeniden-bölüşüm önlemlerinden sonun-
cusu daha kestirme bir politika ile zenginleri vergilendirmek ve yoksul-
ları sübvansiyone etmektir. Böyle bir politika zenginlerin ya cari gelir-
leri veya cari tüketim harcamaları üzerine konulacak müterakki vergi-
lerle, yoksulların gelir düzeylerinin veya cari tüketim harcamalarının 
sübvansiyone edilmesi kombinasyonu ile oluşturulabilir. Sınıflar  ara-
sında gelirin yeniden dağılımına diskin en kestirme veya doğrudan yol 
budur. 

7. YOKSULLUK SORUNU: 

A. Sorunun Kapsamı: 

Eşitsizlik ve bölüşüm konusunda değinilmesi gereken hususlardan 
belki de en önemlisi yoksulluktur. Tıpkı eşitsizlik gibi tanımı güç ve tar-
tışmalı olmasına rağmen "yoksulluğu" sezgisel olarak gözlemlerimizle 
hemen saptayabiliriz. Ancak yoksulluk; birey, ade için söz konusu ol-
duğu gibi toplum için de geçerlidir. Örneğin az gelişmiş ülkeler yoksul 
toplumlardır. Bir bakıma az gelişmişlik ve yoksulluğun birlikte ortaya 
çıkmaları durumunda yoksulluk reel bir "geçimlik" (subsistence) düzeye 
işaret etmesi açısından çok daha çarpıcı bir biçimde kendisini ortaya 
koymaktadır. Yalnız tıpkı geçimlik düzeyin içerisinde bulunulan top-
lumun standartlarına göre tanımlanması gibi yoksulluk da toplumsal 
normlara göre belirlenir. Bu belirlemede temel alınan ölçüt bireysel 
veya toplumsal ahlaki değer yargılarından ziyade insanların yaşaması 
için zorunlu görülen "ihtiyaçlar'dır62 . 

Yoksulluğun ölçülmesi sorununa gelince, öncelikle bu konuda iki 
farklı  sorunun varolduğunu saptamak gerekir: (1) Teşhis (yoksul olan-
lar kimlerdir?), (2) Toplama -aggregation- (yoksulluk özellikleri farklı 
olan bireyleri birleştirerek bir toplam ölçüt nasıl oluşturulabilir ?) 

B. Yoksulluğun Teşhisi: 

a. Mutlak  Yoksulluk: 

Mutlak yoksulluk kavramına göre yoksulluğun ölçülmesi bir mi-
nimum geçimlik düzeyin tayini ile sağlanmaya çalışılır. Örneğin bu 

62 A.K.Sen,  "Issues in the Measurement of  Poverty ", S.J.E., (81), 1979, No.2, ss. 285-
. 



EŞİTSİZLİK  VE  GELİR  DAĞLM 

mutlak yoksulluk yaklaşımına göre lıayatın mutlak ve vazgeçilmez ih-
tiyaçları olan yiyecek, giyecek, konut gibi maddi olanakları sağlayabile-
cek bir gelirin saptanmasına uğraşılır63. 

Buna göre "birincil yoksulluk" bu minimum geçimlik düzeyin içer-
diği hayati ihtiyaçları karşılamaya yeterli gelir elde edilememesi duru-
mudur. "İkincil yoksulluk" ise, gelir yeterli olmakla birlikte gelirin etkin 
olmayan kullanımı veya israfı  nedeniyle hayati ihtiyaçların karşdana-
mamasıdır. Örneğin içki veya kumar ya da savurganlık gibi nedenlerle 
hayati ihtiyaçlar, gelir yeterli olmasına rağmen karşılanamaz. Buna var-
lık içinde yokluk da dendebilir. 

b. Nispi  Yoksulluk: 

Mutlak yoksulluğun saptanmasının doğurduğu önemli sorunlar 
karşısında nispî (göreli) yoksulluk kavramı ileri sürülmüştür. Mutlak 
yoksulluk kavramının doğurduğu sorunları iki grupta toplayabdiriz64: 
(1) Birincisi minimum geçindik düzeyin ne olduğu konusunda elde mev-
cut ölçütün bulunmayışıdır. (2) İkincisi bu minimum geçimlik düzeyin 
standardı bilinebdse bile yoksulluk nispî bir sorundur. Çünkü bu mutlak 
geçimlik düzeyini de, belli bir toplumu veya tarihi referans  noktası alarak 
tanımlarız. Türk ve İsveç toplumlarında yoksulluktan ne anlaşıldığı 
farklı  olduğu gibi günümüzden elli yıl öncesine bakışla her iki toplumun 
yoksulluk anlayışı da farklıdır.  Daha doğrusu asgari-geçimlik düzeyin 
nesnel içeriği olan mal ve hizmetler zamana ve topluma göre değişmek-
tedir. 

c.  Doğrudan  Saptama  Yöntemi  veya  Gelir  Yöntemi  : 

Minimum-ihtiyaçlar kümesi veri iken yani saptanmışken yoksulları 
teşhis etmek istediğimizde almaşık iki yöntem de karşılaşırız65: 

(1) "Doğrudan Yöntem": Bu yöntemde tüketim-sepetleri veri as-
gari (minimum) ihtiyaçlarını karşılamayan insanların durumu denetle-
nir. Bu yöntemde belli bir minimum gelir veya yoksulluk çizgisi (sınırı) 
kullanılamaz. 

(2) "Gelir Yöntemi": Bu yöntem iki aşamalıdır. İlk aşamada belli 
tüm minimum ihtiyaçları tatmin edebilen bir asgari gelir düzeyi (TÎ) 

63 Cedric Sandford,  Social Economics, London, Heineman, 1977, s. 157. 
64 A.K.Sen,  op.  cit.,  s. 290. 
65 İbid.,  s.  293. 
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saptanır. İkinci aşamada ise bu yoksulluk lıattı altında kimlerin gelirle-
rinin kaldığı araştırılır. 

Bu iki yöntem arasında "doğrudan-yöntemin" daha üstün olduğu 
söylenebilir. Çünkü doğrudan yöntemde tüketicilere ilişkin belli bir tü-
ketici varsayımına ihtiyaç duyulmamaktadır. Gelir yönteminde böyle 
bir tüketici davranışı varsayımına ihtiyaç olmakla birlikte bu varsayım 
doğru da çıkmayabilir. Özellikle "ikincd yoksulluk" argümanını doğuran 
nedenler düşünüldüğünde gelir-yönteminin, doğrudan-yönteme bakışla 
"ikinci-en-iyi" (second best) olduğu ortaya çıkar. 

Yalnız yoksulluğun ölçıdmesi açısından düşünüldüğünde gelir yön-
teminde, "yoksulluk hattından" uzaklığın sayısallaştırılabilmesi nede-
niyle; gelir yetersizliği veya bir başka deyişle yoksulluğun şiddeti ölçü-
lebilmektedir. Buna karşılık da gelir yönteminin kullanılmasının bazı 
sınırlamaları mevcuttur: Öncelikle tüketici-davranışmda benzerlik ve 
birlik olmadığından tipik tüketicinin minimum ihtiyaçlarını tatmin 
edebdeceği belli bir gelir düzeyi veya hayat standardı saptanamaz. İkin-
cisi fiyatlar  belli yöre, sımf  ve guruplara göre farklılaştırdmıştır.  Dola-
yısıyla bir "yoksulluk lıattı" saptanabilse bile bu ancak belli bir gruba 
ait olabilir ve genelleştirilemez. 

Kaldı ki teşhis konusunda yönteme Uişkin bir başka sorun da tü-
ketici birimi olarak ailenin mi; yoksa ailelerin farklı  sayıda çocuk sahibi 
olması nedeniyle ade bireylerinin eşit sayıda büyüğe yani yetişkine dö-
nüştürülerek, daha net bir birimin mi esas ahnması hususudur. 

C. Toplama Sorunu: 

a. "  Yoksulluk  Açığı'  (Poverty  Gap) : 
Herhangi bir bireyin gelirine (yi) dersek ve gelir düzeyi yoksulluk 

hattı (n) nin altında kalıyorsa bu yetersizliğe "gelir açığı" (income gap) 
denir ve (TT — yı) ile ölçülür6®. Gerçi bu tip bir toplama mutlak-yoksul-
luk yaklaşımına dayanır ama bu yaklaşımın da göreli yoksulluk yakla-
şımı ile takviyesi gerekir. 

b. Standart  Yoksulluk  ölçütleri  ve  Eleştirisi: 

( i )Baş-savıs ı Ölçütü: 
Bu ölçüt yoksulluk ölçütlerinin en bilineni olup; yoksulluk hattı 

(7t) nin altında kalanların sayısının (q) toplam nüfusa  (n) oranıdır. Bu 
ölçüte baş sayısı ölçütü (head count measure) (H) denilir. 

İbid.,  s. 4. 
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H  = q/ n 

(ii) Gelir Açığı Oranı: 

Bu ölçüt "yoksulluk açığı" endeksinin normalleştirilmesi için yok-
sulların ortalama gelirinin, yoksulluk hattından farkının,  yüzde cinsin-
den ifade  edilmesidir. Bu ölçüte gelir-açığı oranı denir. Yoksulluk hattı 
gelirine (tc) ve i nci bireyin gelirine (yj) dersek i nci bireyin gebr açığı : 

gt — v: — yı olur67. 

Bu durumda S(TC) gelirleri yoksulluk hattı (TC) nin altında kalan 
bireyler kümesini gösterirse, "gebr açığı oram" (I) şöyle hesaplanabilir: 

1 = S gijqız 
^(TT) 

q — yoksulluk  hattı  altında  kalanların  sayısı 

Yalnız dikkat edibrse "gebr açığı oram", "yoksulluk hattı" geçilme-
dikçe yoksullar arasındaki net gebr transferlerine  karşı tamamen duyar-
sızdır. Tıpkı "Aralık ölçütünde" olduğu gibi. Bundan başka bu ölçüt, 
yoksulluk hattı altında kalanların sayısını ve oranım hiç dikkate almaz 
ve bütün eğildiği husus toplam gebr açığı ya da yetersizliği konusudur. 
Kaldı ki bu gebr açığının veya yetersizliğinin yoksullar arasındaki da-
ğılımı ile de adı geçen ölçüt ilgilenmez. 

Buna karşıbk baş ölçütünün (H) yoksulluk hattı altında kalanların 
sayısına karşı duyarlı olduğu apaçıktır. Yalnız bu ölçüt (H) de yok-
sulluk hattı altında kalanların gelirlerindeki yetersizliği dikkate almaz. 
Örneğin (H) için yoksulluk hattının hemen altında kalan birey ile en 
dipte açlık ve sefalet  içerisindeki kişi arasında bir fark  yoktur. 

Bu nedenlerden ötürü A.K. Sen adı geçen standart ölçüleri düzelt-
meye çalışarak yeni öneriler getirmektedir. 

c.  ölçütlerdeki  Düzeltmeler: 

ilk önce gebr açığı oranı (I) ile ilgili olarak yoksulluk hattı (TT) nin 
değil toplumun ortalama geliri (u.) nün temel alınmasını önermektedir68. 

I*  = S gi  I  q fi. 
»68(71) 

HI* ise toplam yoksulluk açığının müh gebre veya GSYH'ya oranıdır: 

67 İbid.,  s. 294. 
68 İbid.,  s.  299. 
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III*  = S gı / n [X 
» « ( TU) 

Eğer P yi yoksulluk ölçüsü olarak alırsak : 

P = HI* 

Ancak düzeltilmiş yoksulluk ölçütü ise : 

Pı  = Ptz  I  ji. = HI*n  I  [j. bulunur. 

Pj hem yoksul hem de ycksıd olmayan kişilerin gelirlerine karşı 
duyarlıdır. Örneğin yoksul-olmayan kişilerin geliri artarsa -diğer şeyler 
sabitken - I* yi azaltır ve açıkça düzeltilmiş yoksulluk ölçütü Px de dü-
şürür. 

D. Sonuç: 

Yoksulluğun insan-yapısı bir sorun olduğunu yani bazı toplumların 
veya sınıfların  emperyalist veya kapitalist sömürü sonucunda zengin 
müreffeh  ve diğerlerinin ise yoksul bulunduğunu iddia eden bir görüş 
yani Marksizmin bu izahı sorunun bir başka niteliğini ya da politik bo-
yutunu ortaya koyar. 

Neoklasiklerin yoksulluk sorununa bakışları ise tamamen farklıdır. 
Nitekim 1979 Nobel konuşmasında Schultz'a göre yoksulluğun kaynak-
ları ve tedavisi yukarıdaki izahın ötesinde girift  bir konudur69. Yoksul-
luğun tedavisi için (1) öncelikle faktör  donatımını artırmak ve bunun 
bireyler arasındaki dağılımını düzeltmek gerekir. (2) ikincisi insanın 
kalitesini ve üretken kapasitesini belirleyen beşeri sermayesinin kali-
tesini ve miktarım artırmalıdır.(3) Bütün bunlardan sonra yine de yok-
sul kalan muhtaçlara da sosyal yardımlar yapılmalıdır. 

* 
Şimdi yoksulluğun tedavisi için ileri sürülen sosyal yardımlara al-

maşık olarak geliştirilen "negatif  gelir vergisinin" incelenmesine geçelim. 

8. NEGATİF GELİR VERGİSİ : 

"Negatif  gelir vergisi", varlık testine bağlanmış, "sosyal yardım 
programlarına" (işsizlik / hastalık yardımı v.s.) almaşık olarak gelişti-
rilmiştir. Sosyal yardım programları ile negatif  gelir vergisi arasındaki 
fark;  negatif  gelir vergisiııin çalışan (istihdam edilmiş) yoksulları da 

69 T.W.Schultz, "The Economics of  Being Poor", J.E.P.,  Volume 88, Number 4, Au-
gust 1980, ss. 639-651. 
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kapsamağıdır: Dolayısıyla gelir vergisinin dinlenmeyi veya işsizliği, 
çalışmaya ikame eden bozucu etkisini gidermek istemektedir70. 

Aslında negatif  gebr vergisinin mantığı; gebr vergisinin pozitif 
hadlerinin vergi muafiyetinin  başladığı asgari geçim indiriminin altın-
da da devam ettirilmesi şekhnde anlatılabdir. Böylece gebr vergisinin 
uygulanmasında bir negatif  bölümün oluşturulması da mümkün olur. 
Bu tür bir çözüm müterakki gebr vergisinin pozitif  arabk (bölüm) için 
uygulanmasımn mantıki bir uzantısı olarak ortaya çıkmaktadır. Dola-
yısıyla negatif  gebr vergisini, pozitif  gelir vergisi tarifesine  katmada ya-
ni bütünleştirmede izlenebdecek çeşitli yollar vardır71 . 

Negatif  gebr vergisini izleyebilmek için bir ailenin elde ettiği süb-
vansiyon miktarım; 

s — m — te 

ile gösterebm. Burada s sübvansiyonu, m minimum geliri, t negatif  ver-
gi haddini, e bu haddin uygulanabileceği geliri temsil etmektedir. Bu 
nedenle gelirin yani e'nin ( = m /1) olması durumunda sübvansiyon sı-
fır  olmaktadır: Bu durum yani (e = m j i) olması, başabaş noktasındaki 
gebr düzeyine ( = b) işaret eder. Eğer vergi haddi % 50 ise b = 2 m bu-
lunmaktadır. Bir negatif  gebr vergisinin oluşturulmasında enteresan ve 
önemli olan değişkenler sırasıyla m, b,t ve bütçeye olan maliyeti gös-
teren C 'dir. Bu değişkenler arasındaki ibşkdcri (Şekd: 9.6) de ele almadan 
önce iki eşitbk habnde sunabiliriz: 

t  = m I  b 

i=b i=b 
C.  — S Sı= S rtj  (m  — eı  t) 

1=0 1=0 
» 

s = sübvansiyon 
n — muhtaç  aile  sayısı 
i  = (e)  gelirinin  düzeyi 

(Şekü: 9.6) de düşey eksende vergiden sonraki gebr, yatay eksende 
ise vergiden önceki gelir yer almaktadır. Eğer hiç bir gebr vergisi bulun-
masaydı açıortayı olan OFG doğrusu (45 derece hattı) vergiden önceki 
ve vergiden sonraki gebrler arasındaki ilişkiyi temsil ederdi. Burada 
devletçe garanti edilen minimum gelir m = O A olup; vergiden sonraki 

70 R.Havcman, op.  cit.,  s. 204. 
71 Pcggy-Riclıard Musgrave, op.  cit.,  s. 664. 
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toplam geliri ( = kazanılan gelir -j- sübvansiyonlar) AE hattı vermekte-
dir. Negatif  veya pozitif  verginin uygulanmadığı başabaş gelir düzeyi 
b = OD ye eşittir. Vergiden sonraki ele geçen geliri temsd eden AE hat-
tının eğimi veya a açısının tanjantı ( = HG / HA) olup, gelir yükselirken 
alıkonan kazanç payını gösterir ve bu pay ise (1 -— t) veya (1 —-m /b) 
ye eşittir72. 

Dolayısıyla her gelir düzeyindeki vergiden önceki gebre yapılan 
sübvansiyonlar ele geçen gelir hattı AE ile açıortayı olan 45° doğrusu-
nun arasında kalan uzaklığa eşittir. Eğer her gelir düzeyinde kazanç el-
de edenlerin eşit sayıda olduğunu varsayarsak bütçeye olan toplam ma-
liyeti C, OGA alanına eşit olur. Buradan hareketle C maliyeti veri iken, 
daha yüksek bir minimum gelir yani m yalnız daha yüksek bir t mali-
yetine katlanarak ve daha düşük bir b kabul ederek veya daha düşük 
bir t ancak daha düşük bir m ve daha yüksek bir b maliyeti göze alına-
rak elde edilebilir. Örneğin varsayalım ki m, O A' ne yükseltdsin. Yeni 
ele geçen toplam gelir hattı A'G', 45° doğrusunu G noktasının altında 
bir yerde kestiğinden ek maliyeti gösteren AKA' alam, maliyetteki 
azalmayı veren KGG' alanını karşılar. Böylece m nin yükseltilmesi, t 
yi düşürür yani toplam gelir hattının eğimini azaltır ve başabaş nokta-

72 İbid.,  s. 664. 
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sı olan b yi azaltır. Oysa yüksek bir m ve düşük bir b alt-uçtakder ara-
sında daha büyük bir yeniden bölüşümü gerçekleştirmekle birlikte yeni-
den bölüşüm arzusu, yüksek vergi hadlerinin müşevvikleri (çalışma / ta-
sarruf  / risk alma v.s.) kırıcı etkisi de çatışır. Dolayısıyla yeniden-bölü-
şüm ve müşevvikler arasında bir seçim, zorunda kalınması talihsiz bir 
durumdur. Son bir husus olarak da devletçe garanti edilen minimum 
gelir m nin b yani başabaş geliri ile vergi haddi t nin çarpımı ile saptan-
dığım hatırlatmakta yarar var. 

Şimdi söz konusu değişkenlere verilen ağırlıkların negatif  gelir ver-
gisi politikasını nasıl etkilediğini göstermek için. A.B.D. de 1973 yılın-
da deri sürülen bir öneriyi gözden geçirelim73. 

(Çizelge: 9.5) 
A.B.D.'de Negatif  Gelir Vergisi Önerisi (1973) 

Marjinal 
Vergi 

Oranı 

Maliyet Marjinal 
Vergi 

Oranı 25 milyar $ 50 milyar $ 75 milyar S 

0,3 

0,5 

m = 2.000 $ 
b = 6.667 S 

m = 2.500 S 
b = 5.000 S 

m = 3.000 S 
b = 10.000 $ 

m = 35.00 S 
b = 7.000 s 

m = 3.700 S 
b = 12.330 S 

m = 4.000 S 
b = 8.000 $ 

Yalnız bu negatif  gelir vergisi maliyetini gösteren OAG alanının 
-daha doğrusu başabaş noktası b nin- ötesindeki EGF' alanında pozitif 
gelir vergisi uygulaması vardır ve dolayısıyla sübvansiyonlar böylece 
finanse  edilecektir. 

Sosyal yardım programlarına bakışla yönetim maliyetinin azlığı, 
çalışma müşevvikini kırmaması, varlık testi gibi muhtaç durumda olan-
ları küçültücü bir süreci gerektirmemesi nedenleriyle negatif  gelir ver-
gisinin üstün olduğu ileri sürülmekle birlikte henüz uygulamaya intikal 
etmemiştir. 

bid.  s. . 



EŞİTSİZLİK  VE  GELİR  DAĞILIMI 

Türkçe  Ek  Okuma  Parçaları: 

(1) DPT, Gelir  Dağılımı  (1973), (mimeo), Ankara, DPT No. 1195, 1976. 

(2) Kenan Bulutoğlu, op.  cit.,  Fasıl X, ss. 206-222. 

Sorular: 

(i) On kişilik bir toplumda gelir dağılımı şöyledir: 

100, 200, 300, 300, 300, 400, 500, 500, 800, 1.000 

Bu toplumdaki gelir dağılımı eşitsizliğini; 

(a) Lorenz eğrisi çizerek. 

(b) Gini Katsayısını 

(c) Aralık ölçütünü hesaplayarak, saptayınız. 

(ii) Sizce Türkiye'deki yoksulluk birincil yoksulluktan nıı, yoksa ikincil yoksulluktan im, 
yoksa her ikisinden mi kaynaklanmaktadır? Tedavi çareleri neler olabilir? Araştırınız. 

(iii) Aşağıdaki kavramlardan hangilerinin Negatif  Gelir Vergisi ile ilişkisi vardır ? Açıkla-
yınız: 

Asgari ücret, başabaş geliri, muhtaç aylığı, garanti edilen minimum gelir, asgari geçim in-
dirimi, işsizlik tazminatı. 



ONUNCU BÖLÜM 

VERGI TEORISINDE YENI 
GELIŞMELER 

Bilindiği gibi D. Ricardodan beri Kamu Maliyesi'niu ele aldığı 
konu sadece "vergileme" veya "vergiler" olmuştur. Oysa günümüze ge-
lindiğinde vergiler konusunda yerleşik bir teorik yapı devir alacağımıza, 
vergi teorisi alanında temel görüşlerde farklılıklar  ortaya çıktığını ve 
tartışmaların açddığını gözlemekteyiz. Günümüzde ortaya çıkan bu tar-
tışmalar özellikle vergi matrahının ne olması veya enflasyona  karşı ver-
gi sisteminin nasıl ıslah edilebileceği ve vergilerin refah  etkilerinin göz-
den geçirilmesi gibi konularda toplanmaktadır. 

Dolayısıyla bu bölümde ele alınan konular bu tartışmalara yer vere-
bilmek amacı İle düzenlenmiştir. Sırasıyla önce iyi bir vergi sisteminin 
sahip olması gereken nitelikleri sonra Gebr, Harcama, Katma Değer 
Vergderini inceleyeceğiz. Son olarak da kısaca Türk Vergi Sisteminin 
bir değerlendirmesini yapmağa çalışacağız. 

1. İYİ BİR VERGİ SİSTEMİNİN NİTELİKLERİ: 

J . Meade komitesi günümüzde iyi bir verginin veya vergi sisteminin 
sahip olması gereken nitelikleri aşağıdaki altı noktada toplamaktadır:1 

(1) Müşevvikler ve ekonomik etkinlik 

(2) Bölüşüm etkileri 

(3) Esneklik ve istikrar 

(4) Basitlik, yönetimde düşük mabyet ve anlaşma (rıza) 

(5) Uluslararası uyumluluk 

(6) Geçişte yumuşaklık 

Şimdi bu nitelikleri ele alarak inceleyelim. 

1 J.Meade et.al, The  Structure  and  Reform  of  Direct  Taxation,  London, George Ailen and 
Unwin, 1978, s. 7. 
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(i) Müşevv ik le r ve Ekonomik Etk in l i k : 

Bir vergi sisteminin ekonomik etkinliği, etkileyebilmesinin bir çok 
yolları vardır. Çünkü bir vergi sistemi, çalışma olanakları, tasarruf,  ser-
maye projelerine yatırımda bulunma, risk alma ve yenilik yapma, kay-
nakları etkin kullanma ve kaynakların toplumun ihtiyaçlarına en iyi bi-
çimde hizmet edebilmek için tahsisi konularında etki yapar. 

Bu etkiler geniş ölçüde vergdemenin toplam hacminin büyüklü-
ğüne dayanır. Meade ve arkadaşlarına göre2 eğer geniş bir kamu sektö-
rünün finansmanı  için vergi gelirleri kullanılacaksa; kaçınılmaz olarak 
bu vergi hadlerinin yüksek olması beklenmeli, ekonomik fırsatlar  ve 
müşevviklerin bu hadlerden zarar görmesi üzerine hayrete düşmemelidir. 

(ii) Bölüşüm Etk i l e r i : 

Hangi vergi sistemi söz konusu olursa olsun, hatta belli bir bütçe 
harcamasının finansmanı  için vergi gelirlerinin yükünü kimin üstlene-
ceği araştırıldığında; vergilerin bölüşüm etkisi doğurduğu anlaşılacak-
tır. Daha doğrusu vergilerin bölüşüm etkileri doğurması kaçınılmazdır. 

Dolayısıyla bir vergi sisteminin bölüşüm etkileri şu noktalarda top-
lanabilir3: 

(1) İyi bir vergi sistemi yatay eşitliği içermelidir, yani aynı durum-
da (gelir düzeyinde) olanlara aynı muamelede bulunmalıdır. 

(2) Bir modern vergi sistemi, zenginler ve yoksullar arasında düşey 
yeniden dağdımı gerçekleştirebilecek biçimde kurulmalıdır. 

(3) Her zaman için ekonomik etkinlik ölçütü (düşük marjinal ver-
gi hadleri gerektirir) ile düşey yeniden dağıtım (zenginler üzerinde yük-
sek ortalama vergi hadleri gerektirir) arasında bir çatışma mevcuttur. 
Fakat iyi bir vergi sistemi bu çatışmaya asgariye indirerek, veri bir ye-
niden dağıtımı asgari etkinlik kaybı ile gerçekleştirir. 

(4) Bir vergi sisteminin yeniden dağıtım amaçları konusundaki 
nihai seçim "iyi bir toplum"un nasıl olması hususundaki temel değer 
yargılarım içerir: Bu temel değer yargıları özünde siyasal kararlardır ve 
akademisyenleri ilgilendirmezler. Ancak iyi bir vergi sisteminin yapısı 
demokratik bir toplumda farklı  siyasal tercihleri yapmaya izin verebi-
lecek biçimde -örneğin vergi hadlerinin değiştirdebilmesi gibi- esnek ol-
malıdır. 

2 İbid.,  s. 7. 
3 İbid.,  s. 12. 
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Bunlar bir vergi sisteminin bölüşüm etkilerine ilişkin hususlardır. 
Fakat bir maliye-sisteminin bölüşüm etkileri (vergi f  kamu harcamala-
rının) birlikte ele alınmaları ile incelenebilir. 

(iii) Esnek l ik ve İ s t i k r a r : 

Yine iyi bir vergi sistemi iki farklı  açıdan esnek olmalıdır. Birincisi 
ekonomik, ikincisi ise politik bakımdan. 

Ekonomik esneklik toplam vergi yükünün; akılcı olarak sık sık ve 
hızla "talep yönetimi" (demand management) lehine ayarlanahdme-
sidir. Burada "Fonksiyonel Maliye" yaklaşımının izleri görülmektedir. 

Siyasal esneklik ise demokratik bir toplumda çoğulculuk ve uzlaş-
ma nedenleri ile gerekli olan bir husustur. Demokrasilerde farklı  siya-
sal partiler farklı  siyasal, sosyal ve ekonomik felsefeleri  temsil ederler. 
Sağlıklı bir demokratik toplumda geniş bir siyasal anlaşma ve uzlaşma 
zemini olması; özellikle temel tercihlerle ilgili uyuşma arzusunun bulun-
ması gerekir. Bununla birlikte birbirlerini izleyen farklı  siyasal parti-
lere ilişkin hükümetler bu uzlaşma zemini üzerinde iktidara gelerek 
değişik iktisat politikaları uygularlar. Örneğin kendi vergi kurallarını 
koyarlar. Dolayısıyla iyi bir vergi sisteminin siyasal esnekliğinin mevcut 
olması gerekir. 

Fakat aynı zamanda kişilerin uzak görüşlü ve uzun vadeli planlar 
yapabilmeleri için belli bir vergi istikrarı gereklidir. Temel kurallardaki 
belirsizlikler; güvensizlik ile üretim ve refahın  engellenmesi sonucunu 
doğurur. 

Dolayısıyla iyi bir vergi sisteminde olması gereken istikrar ile es-
neklik arasında bir çatışma olduğu açıktır. Zira değişmez bir istikrar 
ile sonsuz bir esneklik bağdaşmaz unsurlardır. 

Nitekim Meade komitesi, bir vergi sisteminin bütün siyasal parti-
lerce kabul edilebilir ölçüde siyasal esnekliğe sahip olabilmesi için şu iki 
hususu içermesini önermektedir4: 

(1) Bu vergi sistemi bir karma ekonomide özel teşebbüs için efek-
tif  müşevviklerin işleyebilmesine gerekli yer bırakmalıdır. 

(2) Bu vergi sistemi ekonominin serbest teşebbüs sektörünün mü-
dahalesiz işlemesi sonucunda ortaya çıkan gelir ve servet dağılımının 
efektif  olarak düzeltilebilmesi içiu gerekli perspektife  sahip bulunmalı-
dır. 

4 İbid.,  s. 16. 
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(iv) Ba s i t l i k (Kolay l ık) ,  Yönet imde Düşük Mal iye t ve 
Anlaşma : 

İyi bir vergi sisteminin, etkin, adil ve ülkenin uluslararası konumu-
na uygun olabilmesi için tutarlı, kestirme ve basit (anlaşılması kolay) 
oluşturulması gerekir. 

Demokrasilerin en önemli özelliklerinden biri de vergileme makam-
larının yani vergi koyucuların ve uygulayanların seçmenlere karşı so-
rumlu olmasıdır. Bu sorumluluk ancak sokakdaki adam / kadının; mü-
kellefin  vergi borcunun niteliğini açıkça anlayabilmesi durumunda yeri-
ne getirdmiş sayılır. 

Vergi sisteminin basitliği, mükellefin  neyin vergi konusu olduğunu, 
çeşitli vergi konuları için ne kadar vergi ödeneceğini ve bu vergilendir-
menin amacını açıkça anlayıp kavrayabdmesi demektir. Bir başka de-
yişle vergi sistemi kamuoyunun rızasını kazanmalı yani kabul edilebi-
lir olmalıdır. 

Ayrıca mükellef  ve yönetim açısından vergilendirme asgari mali-
yet ile gerçekleştirilmelidir. 

(v) U l u s l a r a r a s ı U y u m l u l u k ; 

Genel olarak dünyada vergileme ulusal hükümetlerin ilgi alanında 
bulunmakla birlikte bu ulusal ekonomiler açık ekonomiler olduklarından 
birbirleriyle önemli ölçüde ekonomik ve mali ilişkiler içerisindedirler. 

Nitekim uluslarası sermaye ve emek hareketinin etkin olmayan 
bir biçimde oluşmasına yol açan husus, yalnız vergi yüklerinin düzeyi 
ve dağılımı değil aynı zamanda ulusal vergi sistemlerinin yapısı ve ni-
teliğidir. 

(vi) Geçiş Sorun la r ı : 

Vergi sistemindeki bir değişikliğin (vergi reformunun)  yapılması 
yalnızca bu verginin uygulamaya konulması durumunda göstereceği 
temenni edilen, arzulanan özelliklerine dayanmaz: Bununla birlikte 
geçiş döneminin zorluklarına örneğin bu yeni vergi sistemini mükelle-
fin  öğrenip kavrayabilmesi gibi sorunlara bağlıdır. Zaten bu nedenle 
"esfci  vergi  iyi  vergidir"  denilir. Dolayısıyla vergi sistemindeki radikal 
değişikliklerin uzun dönemde, zaman zaman ve tedricen, belli bir amaca 
yönelik olarak yapılmasında yarar vardır. 
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İyi bir vergi sisteminin veya verginin sahip olması temenni edilen 
niteliklerini gözden geçirdikten sonra gelir vergisine ilişkin yeni gelişme-
lere göz atalım. 

2. GELİR YERGİSİNİN KURAMSAL TEMELLERİ: 

A. Sorıııı 

Gelir vergisi, Neumark'ın5 da işaret ettiği gibi gehşmiş kapitalist 
ekonomilerin bir vergisi olmakla birlikte zaman içerisinde evrensellik 
kazanarak, hemen hemen her düzeydeki piyasa ekonomilerinde uygu-
lanmaya başlanmıştır. Gelir vergisinin zaman ve mekân boyutları 
içerisinde yayılarak evrensellik kazanması bu verginin ilk savunucu-
larının öngörmedikleri; enflasyon,  büyüme, kalkınma, toplumsal refahın 
optimizasyonu gibi yeni sorunlarla karşılaşılmasına yol açtı. Böylece 
gelir vergisinin geleceksel yapısal sorunlarına, bu verginin dinamik ve 
moneter (parasal) ekonomi koşullarında uygulanmasının getirdiği 
dışsal sorunlar da eklenmiş oldu. Oysa gelir vergisinin temellerini atıp 
kuranlar yaııi Edgeworth, Dalton, Pigou, Simon, Haig gibi Neoklasik-
ler olup Eski Refah  İktisadı'nı \e statik analizi temel alarak önerilerini 
geliştirmişlerdi. 

Gelir vergisine zamanımızda dk köklü eleştiri; Kaldor'un0 Harcama 
Vergisi (An Expenditure Tax) adlı kitabından geldi. Bu eleştiri özellikle 
verginin matrahına ve geleneksel sorunlarına ilişkin olup neredeyse za-
manla unutuluyordu. İkinci tür bir tartışma sosyal refah'm  optimizas-
yonu kaygısıyla  hareket eden ve "optimal vergiciler" diye anılan Stig-
litz, Atkinson, Feldstein gibi yazarların yeni yaklaşımlarından kaymak-
lanmaktaydı7. Günümüze doğru dışsal olarak nitelendirdiğimiz yeni 
sorunların da zorlanması ile kurulan Meade Komitesinin8 "vasıtasız ver-
gder" konusunda önlem olarak gelir vergisi yerine (harcama -f-  servet) 
vergileri ikilisini önerdiğini gördük. Ayrıca bu önerinin gerek Meade'in9 

5 F.Neumark, "Income Tax or Incomc Taxes", I'ublic  Finaııce  and  Stabilization  Policy, 
Essays  in  Honour  of  R.  Musgrave,  W.L. Smith- M.Culbertson (Edr.), Amsterdam, Nortlı Hol-
land, 1974, s. 71. 

6 N.Kaldor, An  Expenditure  Tax,  London, George Ailen and Unwin, 1955. 
7 Atkinson-Stiglitz, op.  cit., 
8 J.Meade et. al., op. cit., 

9 J. Meade, The  Intelligent  Radical's  Guide  lo  Economic  Policy:  The  Mixed  Economy, 
London, George Ailen and Unwın, 1959, ss. 258-297. 
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gerekse başka yazarların yayınları10 ile de desteklenmesi artık teorik 
planda da olsa gelir vergisinin tartışmasız üstünlüğünün giderek gölge-
lendiğini göstermektedir. 

Bilindiği gibi günümüzde genellikle gelişmiş-kapitalist ekonomi-
lerin vergi sisteminin temelini oluşturmada, faktör  piyasasında getiri-
lerin vergilendirilmesinde gelir vergisinden; mal piyasasında ise katma 
değerin vergilendirdmesinde katma değer vergisinden yararlandmakta-
dır. Oysa günümüzde teoride kısmen de olsa gelir vergisi eleştirilere 
uğramakta ve bu verginin (geleneksel -f-  dışsal) sorunlar karşısında ba-
şarısız kaldığı iddia edilmektedir. Ancak bütün bunlar bu vergiyi savu-
nanların kalmadığı anlamına gelmemelidir11. 

Böylece sözü gelir vergisinin kuramsal temellerine ve (yapısal i-
dışsal) nedenlerden doğan eleştiıderine getirmiş olduk. Daha sonra Türk 
Gelir Vergisinin kısa bir değerlendirmesini yapacağız. 

B. Kuramsal Temelleri: 

Gelir vergisi kuramsal olarak şu üç dkeyi temel alır : 

(1) "Gelir" bireyin "ekonomik gücünün" cn iyi endeksidir. 

(2) "Gelirin" marjinal faydası  gelir arttıkça düşer. 

(3) Eşit bir gelir dağılımı, toplumsal refahı  maksimize eder. 

Bu varsayımlardan birincisi gelir vergisinin matrahım, ikincisi 
tarifesini,  üçüncüsü ise sosyal refaha  ilişkin fonksiyonunu  tayin eder. 
Bir bakıma bu ilk iki varsayım, bu üçüncü varsayımla tamamlanınca 
vergicilik açısından bir anlam taşırlar. Bir başka deyişle; gelir vergisi-
nin dayandığı varsayımlar analitik bir bütün oluştururlar ve bunlar 
Benthamcı Utilitarian (Faydacı) okulun bir ürünüdürler12. Bu anlam-
da özellikle İngiliz gelir vergisi "erc büyük  çoğunluğun  en büyük  mutlu-
luğunu''"  amaçlayan Utilitarianların mali alandaki bir reformudur. 

a. İktidarına  Göre  Ödeme  İlkesi  ve  Gelirin  Matrah  Olarak  Kabulü  : 

Mükelleflerin  devletin giderlerine veya bir başka deyişle sosyal 
malların üretiminin finansmanına  ne oranda katılacaklarını gösteren 

10 J.A. Kay, M.A. King, The  British  Tax  System,  Oxford  U.P., 1979. 
11 A.R.Prest, "The Structııre and Reform  of  Direct Taxation", E.J.,  vol., 89, June 1979, 

ss. 243-260. 
12 F.Y.Edgeworth, "The Pure Theory of  Taxation", Readings  in  the  Economics  of  Tax-

ation,  London, George Ailen and Unwin, 1959, ss. 258-297. 
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iki ilke vardır: "Fayda ilkesi" ve "iktidarına göre ödeme ilkesi". Bunlar-
dan ikincisi gelir vergisi teorisi de dgilidir. Ödeme gücü dkesinin ise üç 
ölçütü mevcuttur13: (1) Gelir (2) tüketim (3) servet. Burada kemen ce-
vaplandırılması gereken iki soru vardır. Birincisi neden bu ölçütler 
içerisinde gelir tercih edilmiştir? İkincisi gelir kavramının kapsamı ne-
dir ? 

Öncelikle, gelir vergisinin taraftarları,  "gelirin" kişinin ekonomik 
gücünün en iyi endeksi olduğunu ve yine vergilendirilebilir kapasiteyi 
en iyi ölçenin "gelir" olduğunu savunurlar. Herhangi bir ekonomiye ba-
kıldığında apriori olarak bu ölçütler arasında en eşitsiz dağılanının 
servet, daha sonra da tüketim olduğunu söyleyebiliriz. Gini katsayıları 
ile gösterirsek' : 

0 < ^tüketim < Ggeiir < Gservet < 1 dir. 

Avnı durum Lorenz eğrisi ile de (Şekd: 10.1) de ortaya konulmaktadır. 

Dolayısıyla gebr vergisini savunanlar etkinlik açısından servetin, 
eşitbk açısından tüketimin, ödeme gücü ölçütü alınmasının sakıncalı 
olduğunu söyleyerek; gebrin matrah olarak kabul eddmesini önerirler. 

(Şekil: 10.1) 

13 R.A.Musgrave-P.Musgrave,  op.  cit.,  220-224. 
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Böylece, kaynağı, mevzuu, matrahı gelir olan gelir vergisinin ve özellik-
le matrahının sağladığı bazı üstünlüklere dikkati çekelim14: 

(1) Yerginin genel ve şahsi olması 

(2) Mükelleflerin  vergiyi yansıtamamaları. 

(3) Bu verginin vasıtalı vergilere bakışla "tarafsız  kalması" ve do-
layısıyla refah  etkisinin daha büyük olması. 

(4) Tüketimden alman "harcama vergisi" gibi kişinin dönemler ara-
sı tüketim tercihi kararlarını etkilememesi. Örneğin gelir vergisinin 
uygulanması durumunda, bireyler hayat-boyu bütçe sınırlarım dikkate 
alarak tüketimlerini dönemler arasında istedikleri gibi dağıtırlar15. 

(5) Ayrıca matrah kavranırken kişisel ve adevi durumlara göre fark-
lılaştırma yapmak mümkündür. 

(6) Gelir, çeşitli düzeylerdeki progressif  tarifelerin  uygulanmasına 
elverişli bir matrahtır. 

(7) Gelirin, matrah olarak alınmasıyla; servet birikiminin kaynağı 
olan tasarruflar  da kavrandığından, gelir vergisi servetin temerküzü 
olayına karşı, harcama vergisine bakışla üstünlük arzeder. 

Kişinin ekonomik gücünün endeksi olarak gelirin esas alınması, 
aynı zamanda gelir kavramından ne anlaşıldığının da tanımlanmasını 
gerektirir: Vergdendirilebdir gelir nedir ? 

Vergilendirilebilir geliri tanımlayan iki nazariye v a r d ı r 1 6 , (i) Birin 
cisi "kaynak veya akım nazariyesi'dir. Buna göre üretim faktörlerinin 
paylan toplamına gelir denilir ve bu payların akışı bir devamlılık göste-
rir. (ii) İkincisi ise, "gerçekleşen gelir" nazariyesi olup {faktör  payları 
(yani milli gelir) -j- değer artışları ve intikaller} dir. 

Uygulamada, Simon'un formüle  ettiği biçimde, "gerçekleşen gelir 
nazariyesi" (tüketim harcamaları -f-  servetteki net artışlar) zamanla ver-
gilendirilebilir gelirin tanımlanmasında temel ahnmaya başlanmıştır.* 
Böylece sermaye değer artışla» ve intikaller de gelir vergisinin matra-
hına sokulabilmektedir. 

14 N.Kaldor, op.  cit.,  ss. 22-23. 
15 R.A.Musgrave, "ET, OT and SBT", J.Pub.  E., Vol. 6, No.1-2, July / August 1976, »s. 

3-17. 
16 H. Simon, Personal  Income  Taxation,  Chicago U.P., 1938, ss. 41-102. 
* Gelir vergisi kanunlarındaki gelir tanımına "mali anlamda gelir" denir. Mali anlamda 

gelir, muhtemelen bu iki nazariyenin bir karışımıdır. Türk Gelir Vergisi için bkz: A.Erginay, 
Kamu  Maliyesi,  Ankara, A.Ü.H.F., 1973, s. 98. 
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b. Gelirin  Marjinal  Faydasının  Azalması  ve  Müterakkiyet: 

Şimdi ikinci varsayım olan gelirin marjinal faydasının  giderek azal-
ması kabulünün, gerekçelendirdiği; müterakkiye ti inceleyelim: 

Yalmzca "iktidarına göre ödeme ilkesi" müterakkiyeti gerekçelen-
diremez. Ayrıca bu ilkenin uygulanmasında temel alınan üç eşitlik ku-
ralından ; 

(1) mutlak fedakârlık 
(2) mütenasip fedakârbk 
(3) ve marjinal fedakârbk  kurallarından 

üçüncünün seçimi gereklidir. 

Eşit fedakârbk  kuralının uygulanabilmesi için iki varsayımın ka-
bulüne daha ihtiyaç vardır: Birincisi "faydanın  ölçülebibrbği", ikincisi 
ise "gebrin marjinal faydasının  herkes için aynı olduğu" yani eş-fayda 
eğrilerinin varlığıdır17. 

Bu durumda eşit gebr elde edenlerden eşit miktarda vergi alarak, 
yatay eşitlik (horizontal equity) sağlanabilir fakat  farklı  gelir düzeylerin-
deki kişilerden ne miktar vergi alınacağı yani düşey eşitlik (vertical 
equity) için üç eşit fedakârlık  kuralından birinin seçimi gereklidir. Bun-
lardan ancak "marjinal fedakârlık  kuralının" kabulü herhalükârda mü-
terakkiyeti gerçekleştirebdir. Bunun nedenini (Şekil: 10.2) kısaca açıkla-
maya çalışalım : 

l  ~ 

(Şekil: 10.2) 
V 

17 E.D.Fagan, "Recent and Comtemporary Theories of  Progressive Taxation", Readings 
in  Economics  of  Taxalion...,  ss. 19-54. 
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(1) Mutlak fedekârlık  kuralına göre, vergi yükü düşük gelirli mü-
kellef  D ve yüksek gelirli mükellef  Y arasında V = CB + C'B' olarak 
dağıtılmalıdır. Çünkü ECBD = E'C'B'D' dir. Bu vergi yükü dağılımım 
sağlayabilmek için tarife  müterakki, mütenasip veya ricî (tersine oranlı) 
olabilir. Bir başka deyişle tarife  marjinal gelirin faydasının  gelire göre 
elastikiyeti esas alınarak düzenlenecektir. 

(2) Mütenasip fedakârlık  kuralına göre ise vergi yükü iki mükellef 
arasında V = PB + P'B' olarak dağıtılmalıdır. Çünkü PBDK / OBDM 
= P'B'D'K' / O'B'D'M' dir. Bu kurala göre ilke olarak tarifenin  müte-
nasip olması gerekmektedir. 

(3) Marjinal fedakârlık  kuralına göre ise; vergi yükü iki mükellef 
arasında V = FB -f  F'B' olarak dağıtılmalıdır. Marjinal fedakârlık  FG 
= F'G' olduğundan eşittir. Ayrıca toplam fedakârlık  da (FBDG -f 
F'B'D'G') minimize edilmektedir. Bu ise mükelleflerin  vergiden sonra-
ki gelirlerinin eşitlenmesi demektir. Yani OF = O'F' dir. Yalmz dik-
kat edilmesi gereken husus "marjinal fedâkârlık  ilkesinin" her zaman 
için müterakkiyeti gerektirdiğidir18. 

Bu geleneksel "fedakârlık"  teorilerini ya da kurallarını bir başka 
yoldan açıklayarak aynı sonuca; yani vergiden-sonraki gelirlerin eşit-
lenmesinin toplam refahı  maksimize ettiği noktasına varabiliriz19: 

Varsayalım ki bireylerin kazanç kabiliyetleri farklıdır  ve kazanç-
ları w ile gösterelim. Kazanç sağlayan bir bireyin vergiden önceki ge-
lirine Z (w) ve vergisine T (w) dersek: Bu bireyin vergiden sonraki geli-
rinden elde ettiği toplam fayda  Uw [Z (w) — T(w) ] clur. Eğer F (w), 
w tipi yani kazanç sağlayan bireylerin kümülatif  dağdımım gösterirse; 
bu durumda bireysel faydaların  entegrali : 

biçiminde yazılabilir. 

Hükümet ödenecek vergilerin { T (w) pozitif  veya negatif  olabilir} 
miktarım tayin eder: Böylece toplam fayda  gerekli vergi-geliri R 0 dik-
kate alınarak maksimize edilir : 

o 

00 

T  (w)  dF  = R, •o 
o 

18 R.Musgrave-P. Musgrave, op.  cit.,  s. 217. 
19 Atkinson-Stiglitz, op.  cit.,  ss. 295-396. 
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U w fonksiyonu  U' w > 0 ve U" w < 0 varsayıldığından; 

U'w = bütün w 1er için sabittir. 

Bu durumda herkes için gelirin marjinal faydası  eğrileri aynı ol-
duğu kabul edddiğinden vergi tarifesi  herkesin vergiden sonraki gelir-
lerini eşitleyecek biçimde düzenlenmelidir. 

c.  Gelir  Vergisi  ve  Sosyal  Refah: 

Zaten yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere toplam 
refahın  maksimizasyonu için "Utilitarian Okulun" gelir dağılımının eşit-
lenmesine ilişkin görüşü de toplam fedakarlığın  minimum kılınmasına 
ilişkin görüş birleşmektedirler. Daha doğrusu bu iki görüş bir paranın 
iki yüzü durumundadırlar. 

Ancak bu noktada, neden Utditarianlara göre gelirin eşit dağılma-
sının toplam sosyal refahı  maksimize ettiğinin açıklanması gerekir. Bu 
izahı da Edgeworth-Pigou çizgisini sürdüren Lerner'de20 bulmaktayız. 

Yine iki mükelleften  kurulu bir toplumu ele aldığımızda gelir da-
ğılımını eşitliğe doğru götüren her hareket sosyal refahı  maksimize 
eder (Şekil: 10.3). Şekilde AA ve BB eğrileri A ve B bireylerinin farklı 

\ A 

\ B 

TLÜL T4 

& - — a ' 

/ _ XI 
B 

r2 

0 A'mn Geliri gO 100 120 150 —1• 200 
200 B'nin Geliri 120 100 J0 50 0 

(Şekil: 10.3) 

20 A.Lerner, Economics  of  Control,  Newyork, MacMilIan, 1956, s. 30. 
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miktardaki gelirlerinin marjinal faydalarını  temsd etmektedir. Burada 
gelir yatay eksende, fayda  ise dikey eksende ölçülmektedir. Eğrderin 
konumundan gelirin marjinal faydasının  gelir arttıkça düştüğü görül-
mektedir. Dikkat edilirse şekddeki marjinal fayda  eğrisinin konumu 
nedeniyle A bireyinin aynı miktar gebr karşısında B ye bakışla tatmin 
kapasitesinin daha yüksek olduğu görülür: q t > q 2 dir. Çizimden top-
lam gebrin 200 T.L. sı olarak sabit kaldığı anlaşdmaktadır. Varsayalım 
ki toplam gebrin A ve B arasında eşit dağıtıldığı noktadan hareketle 
B den A ya gebr transferi  söz konusu olsun. Bu durumda toplum açı-
sından net kazanç s noktasına kadar mümkün olup; bu net kazanç alan 
olarak qısq2 ye eşittir. Ancak marjinal fayda  eğrderinin konumlarını 
ve hatta hangi marjinal fayda  eğrisinin daha yüksek olduğunu bdmedi-
ğimiz için eşit gebr dağılımından ayrılmamız halinde toplam refahın 
artıp artmayacağını bilemeyiz. Zira geliri A ve B ye doğru dağıtmaya 
başladığımızda yani s nin tersi yönde hareket ettiğimizde toplam refah 
eşit gebr dağılımına bakışla azalır. Yalnız dikkat edilmesi gereken hu-
sus gebrin eşit dağıtıldığı noktadan hareket edildiğinde (aynhndığında) 
muhtemel net fayda  kazancı ( = e) muhtemel net fayda  kaybından ( = 
b) küçük olmaktadır. Bu durumda milyonlarca kişiden oluşan toplum-
larda eşit gebr dağılımından her sapma net sosyal refah  kaybını artır-
dığından, toplam sosyal refah  azalır21 . 

Bu görüşün kabulü, yani marjinal fedakârbk  dkesinin ve dolayısıy-
la maksimum müterakkiyetin gereğine işaret eder22. 

Burada parlamentoların müterakki vergi tarifelerini  saptarken, 
sosyal fayda  eğrilerinin konumunu zımnen bilebddiklerini ve hadleri 
buna göre sosyal refahı  maksimize edecek biçimde düzenlediklerini 
varsayabiliriz. 

Elbette ki, statik bir analizde verginin müterakkiliğini ( = p) sağ-
layan tek neden, yalnız kemmi (sayısal) unsurlar olan yükseldik ve uzun-
luk farklarının  oluşturduğu tarifenin  kendisi ( = r) değd, aym zamanda 
ayırma nazariyesinden kaynaklanan farklılaştırma  de asgari geçim ve 
ailevi durumla dgili indirimler ( = i) gibi keyfi  (niteliksel) hususlardır23. 
Durağan bir ekonomide müterakkiyet : 

P = f(r,i)  dir. 

21 İbid.,  s. 32. 
22 Musgrave-Musgrave, op.  cit.,  s. 218. 
23 F. Neumark, Maliyeye  Dair  Tetkikler,  İstanbul, Î.I.F., 1950, ss. 158-167. 
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Böylece gelir vergisinin temelinde yatan varsayımları ve bunların 
teorik uzantılarını gözden geçirmiş olduk. Şimdi gelir vergisine yönel-
tilen eleştiriler nerelerden kaynaklanmaktadır.  Bunları inceleyelim. 

C. Gelir Vergisine Yöneltilen Eleştiriler: 

Bu eleştirilerin bir kısmı verginin yapısından diğer bir kısmı ise dış-
sal nedenlerden doğmaktadır. 

a. Yapısal  Eleştiriler  : 

(i) Bu tür eleştirilerin başında matrahın saptanmasına ilişkin eleş-
tirder gelmektedir: Daha doğrusu verginin matrahı uygulamada yatay 
eşitliği sağlayabdecek biçimde düzenlenmemektedir. Nitekim Kaldor'a 
göre bu vergi özellikle beyannameye tabi sermaye geliri sahiplerine ge-
niş istisna, muafiyetler  tanıdığı gibi vergiden kaçınma ve vergi kaçırma 
yollarını açık tutmaktadır24. Böylece vergi matrahı belli bir gurup mü-
kellef  lehine erozyona uğratılmakta ve vergi yükü, stopaja tabi gelir-
lere doğru kaydırılmaktadır. Bu durum ise verginin temelinde yatan 
ve yatay eşitliği amaçlayan "utilitarian" yani faydacı  görüşün ulaşmak 
istediği sonucun tam tersi bir durumdur. Özellikle verginin sermaye de-
ğer artışlarını kavrayamaması temel eleştirilerden birisidir25. 

(ii) Bu verginin tarafsız  olduğu da; muhaliflerine  göre tartışmalı ve 
kuşkulu bir husustur. Örneğin vergi mükelleflerinin  çalışma ve dinlen-
me ( = boş zaman) arasındaki seçimini, dinlenme lehine bozmaktadır. 
Çünkü net marjinal geliri azaltarak dinlenmenin fırsat  maliyetini düşü-
rür. Bir başka deyişle marjinal vergi haddinin ortalama vergi haddinden 
pek farklı  olmadığı vergi dilimlerinde ortaya çıkan "gelir etkisi" marji-
nal vergi hadlerinin ortalama vergi hadlerini giderek aşması ile yüksek 
gelir düzeylerinde yerini "ikame (substitution) etkisine" terk eder.26 

Ayrıca gelir vergisinin refah  etkisinin vasıtalı vergilere bakışla daha üs-
tün olduğu apriori olarak iddia edilemez. Zira üretim olanakları eğri-
sinin durumunun bilinmesi gerekir27. Nitekim tüketim yerine gelirin 
matrah olarak alınması tasarrufların  çifte  vergilendirilmesine yolaçar. 
Gerçi bazı uygulamalarla yani yatırım indirimi veya kendi evinde otu-

24 N.Kaldor, et  al, "Memorandum of  Dissent", Royal  Commission  on  the  Taxation  of 
Profits  and  Incomes,  London, HMSO, 1965, ss. 254-471. 

25 J.A.Kay-M.A.King,  op.  cit.,  s.  34. 
26 İbid.,  s. 56. 
27 I.M.D.Lİttle, "Dircct Versus Indirect Taxes", E.J.,  No.243, Sept-1951. 
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ranların elde ettikleri zımni kiranın ya da hayat sigortası poliçelerinin 
vergiden istisna edilmesi ile bu konuda önlem alınmak istenmektedir. 
Ancak J.S. Mill'in "tasarrufların  istisna  edilmediği  hiç  bir  gelir  vergisi 
adil  sayılamaz'''  sözü28 bu tür uygulamaların ötesindeki temel bir itiraz-
dır. Yalnız tasarrufların  vergiden istisnası da verginin genelliği dkesini 
zedelediği gibi servetin temerküzüne de yol açmış olur. Buna karşılık 
tasarrufların  vergiden istisna eddmemesi aynı zamanda tüketimin dö-
nemler arasında dağıtımında miyopiyi (uzağı görememeyi) artıran bir 
husustur. Ayrıca bu verginin ideal bir vergi olup müşevviklere zarar 
vermemesi için kazançları değil kazanç kapasitesini veya yeteneğini 
vergilendirmesi gerekir. 

(iii) Müterakkiyete gelince ; müterakki tarife  ile ilke olarak gelir 
dağılımı minimum (yahut hiç etkdenmiyen) bir düzeyden başlayarak 
herkesin gelirini eşitleyecek maksimum bir düzeye kadar vardırılabilir. 
Bu kemmi (sayısal) hususun yanında, keyfi  (niteliksel) hususlar da göz-
önünde tutularak, minimum ile maksimum arasında bir tarife  saptanır. 
Müterakkiliğin etkinliği vergiden önceki (Gv6) ve vergiden sonraki 
(Gvs) gelir dağılımlarına ilişkin Gini kaysayıları karşılaştırılarak ve bun-
ların arasındaki fark  bulunarak (dG) ölçülür29. 

d G = G v ö — G v s 

1 > Gvö > Gvs > 0 olmalıdır. 

Uygulamada, tarifeler  siyasal değer yargılarına göre çeşitli pazar-
lıklarla saptanır. Genellikle kazanılmamış gelirlere, tasarrufların  kay-
nağı oldukları ve yurt dışına sermaye ihracını önlemek için yüksek mar-
jinal hadlerden sakınabdme olanakları tanınır. Bu durumda müterakki 
gelir vergisi tarifeleri  dürüst yurttaşlar veya bazı sektörler üzerinde 
cezai oranlar halini alır. Fakat matrah çeşitli nedenlerle kavranmadı-
ğından "efektif  müterakkiyet" (dG) olması gerekene bakışla büyük ölçü-. 
de düşer. Yani müterakki tarife  ile amaçlanan "düşey eşitlik" gerçekleş-
tirdemez. Bundan öteye aşırı müterakkiyet vergiden kaçınmayı veya 
kaçakçılığı da kârlı kddığından devlet gelirlerinin randımanını düşürür. 

Ayrıca tarifenin  ne kadar müterakki olması gerektiğine ilişkin bi-
limsel bir cevap da yoktur30 . 

28 J.S.Mill, Principles  of  Political  Economy,  London, Loııgımın, 1950, s. 404. 
29 R.A.Musgrave, "Taxation, Inflation,  and Growth", Inflalion,  Trade  and  Taxes,  David 

Besley et. al (Edr.), Columbus, Olııo State University Press, 1976, ss. 181-193. 
30 A.B.Atkinson,  "How Progressive Should Income Tax Be", Essays  in  Modern  Economics, 

(M.Parkin Ed.) London, Longmans, 1973, ss. 90-109. 
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Kaldı ki verginin müterakki olmasının ve özellikle aşırı müterakki-
yd in bazı sakıncalar yarattığı da iddia edilmektedir: Bu vergi işgücü 
arzını kısmakta ve risk almayı zorlaştırdığından kaynak tahsislerini 
bozmaktadır. Müterakki tarifeler,  tasarrufları  da kavradığından eski 
zenginleri servet biriktirmeye uğraşan yeni zenginlere karşı korumak-
ta ve rekabeti engeUeyerek tekebeşmeye yardım etmektedir31. 

Bu arada müterakkiyete ve onun temelinde yatan utilitarian eşit-
bkci gebr dağılımı yaklaşımına karşı sağdan gelen tutarlı eleştiriler de 
mevcuttur32: Toplumun kendisinin geliri mi vardır ki bireylere gelir da-
ğıtmaya çalışmaktadır. Bir başka deyişle bireyler ve sahip oldukları 
gelir ve yetenekleri; toplumun ortak malı değildir ki bunlara gelirleri 
eşitlemek amacı ile el konulabilsin33. 

(iv) Bir başka eleştiri ise "ödeme gücü ilkesi" izlenerek bireyin eko-
nomik gücünün en iyi endeksi olarak gebrin kabul edilmesi; gebr vegi-
sine ve dolayısıyla vasıtasız vergilere aşırı ağırbk verdmesine yol aç-
mıştır. Bu nedenle vasıtab ve vasıtasız vergiler arasındaki denge enflas-
yonun da yardımı de vasıtasız vergiler lehine bozulmuştur.34 Bir başka 
deyişle özelhkle sosyal servislerin finansmanı  için önerden "yararlanma 
ilkesinin" (benefit  principle) yani "vergi-fiyatlarınm"  ihmali söz konusu-
dur. Ancak kamu sektörünün finansmanında  böylesine bir pazar ben-
zeri mekanizmadan kaçınılması ve gebr vergisi ile vasıtasız vergdeme-
ye verden aşırı önem "vergi sistemlerinin tarafsızhğı"  yani müşevvikle-
rin zedelenmemesi konusundaki dkeye ters bir tutumdur. Sonuç olarak 
şu söylenebdir: Bir vergi sisteminde gebr vergisinin aşırı ağırbk kazan-
ması "iyi bir vergi sisteminin" sahip olması gereken "müşevvikler ve et-
kinhk" nitehğine yani "tarafsızlığı"  dkesine ters düşer. 

b. Dışsal  Nedenlerden  Doğan  Eleştiriler: 

Bu eleştiriler gebr vergisinin; enflasyon,  büyüme, kalkınma, sos-
yal refahın  optimizasyonu gibi yeni sorunlar karşısında intibakta güç-
lük çektiği veya yetersiz kaldığı iddialarından doğmaktadır. Nitekim 
gebr vergisi tartışmalarının yapıldığı, büyük reformların  gerçekleştiril-
diği dönem Keynes-öncesi ve statik analizin egemen olduğu, paranın 
altına bağh olduğu dönemdir. Şimdi sırasıyla bu dinamik ve moneter 

31 M.Friedman, op.  cit.,  ss. 172-176. 
32 R.Nowzick, Anarchy  State  and  Utopia,  Newyork, Bacis Books, 1974. 

33 İbid., 
34 Kay-King,  op.  cit.,  s. 128. 
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ekonomi koşullarının doğurduğu "dışsal nedenler" diye adlandırdığımız 
bu konulardan kaynaklanan eleştirileri inceleyelim. 

(i) Enflasyon: 

1974 dünya ekonomik buhranına gelinceye dek gelir vergisinin 
otomatik stabilizatör (istikrarcı) olarak enflasyona  karşı oldukça etkili 
bir önlem olduğu kabul edilirdi. Oysa buhran döneminde enflasyonun, 
gelir vergisinin yapısını bozarak onu zaten tartışmalı olan amaçlarından 
hızla saptırdığı görüldü. Dolayısıyla gelir vergisinin "otomatik istikrar-
cılığınm" tam aksine "mali süreklenme" (fiscal  drag) terimi literatüre bu 
dönemde girdi35 . Bunun da ötesinde gelir vegisinin özellikle toplu pa-
zarlıklarda sendikaların net ücretleri esas almaları nedeniyle maliyet 
enflasyonu  yaratan bir faktör  haline geldiği gözlenmektedir36. 

Ancak enflasyon  ve gelir vergisi ilişkisi tek yönlü olmayıp iki yön-
lüdür: Once enflasyonun  gelir vergisi üzerindeki etkisini yani mali sü-
rüklenmeyi ele alalım sonra da gelir vergisinin enflasyon  üzerindeki 
etkisini inceleyelim. 

(1) Enflasyonun  Gelir Vergisi Üzerindeki Etkisi: Mali Sürüklenme: 

Bdindiği gibi gelir vergisi milli gelirdeki artışlara { = nominal (enf-
lasyon) -f  reel (büyüme)} karşı elastiki bir vergi olup bu elastikiyet bi-
rin üstündedir. Dolayısıyla müterakki gelir vergisi enflasyon  dönemle-
rinde parasal gelirin artmasıyla birlikte daha yüksek ortalama vergi 
hadlerinin uygulanmasına yol açar ve sonunda ekonomide daha yüksek 
bir vergi payı vücuda gebr. Yalnız "mali sürüklenme" diye adlandırdı-
ğımız bu olay reel gelir artısından (büyüme) meydana gelebileceği gibi 
parasal gelir artışından (enflasyon)  da ortaya çıkabdir. Ancak bu tür bir 
"mali sürüklenme" bazı ekonomik sorunlar da yaratır: Öyleki en azın-
dan üzerinde siyasal açıdan anlaşmaya vardan müterakki tarifeyi  fii-
len tadd ederek vergi gelirini artırır fakat  bu yasal olmayan gelişme ül-
kedeki siyasal uzlaşmayı da etkder. Aslında vergi sisteminin bir bütün 
olarak enflasyona  karşı hassasiyetini artıran veya daha yerinde bir ifa-
de ile vergi sisteminin gelir elastikiyeti ilişkisini vücuda getiren gebr 
vergisidir37. 

35 İbid,,  s. 45. 
36 Ewald Nowotny, "Inflation  and Taxation", J.E.L.,  Vol., XVIII, No. 3. Sept-1980, 

ss.1025-1050. 
37 İbid.,  s. 1028. 
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Bu söylenenleri biraz daha açacak olursak : 

(1.1) Mali sürüklenme olayı dolayısıyla enflasyon  gebr vergisi ha-
sılatını mutlak olarak artırdığı gibi nispî olarak da toplam vergi yükünü 
müli gebre bakışla yükseltir. Aslında "enflasyonu  vergi gibi" kullanmak 
isteyen hükümetlerin emisyon yoluna başvurmaları da vergi gelirlerini 
artırır. Zaten emisyon yolu ile vergi hasılatını artırmak yasama işlemi 
gerektirmediği için hükümetlerin hoşlarına giden bir olaydır38. 

(1.2) Enflasyon  gelir vergisi yükünün dağılımını değiştirerek ver-
giden sonraki gebr dağılımını etkiler. Bir başka deyişle enflasyon  gebr 
vergisinin yükünün mükellefler  arasındaki dağılımım değiştirerek ver-
gi yükünün ağırlığını üst gebr dilimlerinden alt gebr dilimlerine doğru 
kaydırır. 

Enflasyonun  bu sonuçları doğurabilmesi gebr vergisi bünyesindeki 
iki mekanizma aracılığı ile mümkün olur.39 

(a) Gayri Safi  Gebr ve Vergilendirilebibr Gebr İlişkisi: 

Gayri safi  gebr ve vergilendirilebdir gebr arasındaki geçişi sağlayan 
(farkı  doğuran) indirimlerin hacmi ve niteliğidir. Ancak bu indirimler 
parasal olarak sabit olduklarından enflasyon  dönemlerinde vergilendi-
rilebdir gebr, gayri safi  gelire bakışla daha hızlı artar. Şöyle ki : 

Vergilendinilebilir  gelir  (matrah)  = Gayri  safi  gelir  — İndirimler 

İndirimler ise enflasyon  dönemlerinde reel olarak giderek küçülürler: 

İndirimler  İndirimler 
î \ > P^l 

P = Fiyatlar  genel  düzeyi 

Bu durumda gayri safi  gebr reel olarak sabit kalsa da gayri safi  gebrin 
vergilendirden bölümü, nispî olarak yükselir ve her mükellefin  karşılaş-
tığı ortalama vergi haddi giderek artar. 

(b) Vergi Borcu ve Vergilendirilebibr Gebr İlişkisi: 

İkinci tür bir vergi yükü dağılımı müterakki vergi hadleri aracılığı 
ile olur. En üst vergi dilimi hariç vergilendirilebibr gelirdeki her artış 
tahakkuk eden vergi borcunda daha büyük bir artışa yol açar. Enflas-

38 M.Friedman, Monetary  Correction,  Sussex, İEA, 1974, s. 14. 
39 David R. Morgan, Över  Taxation  by  Inflation,  Sussex, IEA. 1977, ss. 28-30. 
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yon ile reel vergilendirilebilir gelirin daha büyük bir kısmı daha yüksek 
marjinal vergi hadlerine maruz kalır. Böylece sonuç olarak her düzey-
deki reel vergdendirilebilir gelirin, reel vergi borcu yükselir: 

A Vb  . A Ve 

' K v e 

V„  = Yergilendirilebilir  gelir 
Vb  = Vergi  borcu 

(a) ve (b) şıkları dolayısıyla ortalama vergi hadlerindeki ve vergi 
borcundaki artışın en büyük payı en alt gelir gurupları üzerine düşer. 
Bu her iki mekanizmayı da işleten enflasyon  yani mükelleflerin  parasal 
gelirlerinin hızla artması sonucunda indirimlerin ve vergi dilimlerinin 
reel olarak hızla erimesidir. 

Ancak şiddetli enflasyon  dönemlerinde fiili  tarifenin  yasal tarifeden 
giderek farklılaştığı  görülür. Çünkü enflasyon  nedeniyle alt ve orta ge-
lir dilimlerinde bulunan mükelleflerin  gelirleri parasal olarak arttığından 
bunlar tarifeyi  hızla tırmanırlar. Böylece tarifenin  fiili  yükseklik ve 
uzunluk farkı  hızla düşer. Dolayısıyla müterakki tarifenin  kemmi ve 
keyfi  unsurları enflasyon  karşısında yetersiz kaldığından çok şiddetli 
enflasyonlar  müterakki tarifeleri  fiilen  mütenasip hale çevirebilirler. 
Nitekim Türk Gelir Yergisi önlem alınmasaydı lıızla bu duruma sürük-
lenmekteydi. 

Bu efektif  müterakkiyetin düşmesi, mükellefler  arasında, reel ver-
gi yükünün; üst gelir gruplarından, alt ve orta gelir guruplarına doğru 
kayması biçiminde belirir. Kaldı ki beyannameli mükellefler  -peşin öde-
me söz konusu değdse- genellikle vergilerini ertesi yıl ödedikleri için reel 
vergi yüklerini enflasyon  oranında hafifletirler. 

Bu "mali sürüklenme " diye özetlenen ve gelir vergisinin gelir elas-
tikiyetinin yüksek olmasından doğan olayı bir şekil yardımıyla daha aşi-
kâr kılmak mümkündür40. Sonuç olarak bu "enflasyon  vergisi" bir gelir 
düzeyinden, diğer bir gelir düzeyine bakışla büyük ölçüde değişebilmek-
tedir. (Şekil 10.4) de nominal olarak tanımlanan yasal vergi hadleri, % 
100 lük bir enflasyon  sonunda gelirler nominal (parasal) olarak artar-
ken tarifenin  aynı ölçüde değiştirilmemesi nedeniyle ortaya çıkan reel 
vergi hadleri ile mukayese edilmektedir. Görüldüğü gibi alt-gelir gu-
rupları, temelinde indirimlerin reel değerinin erimesi nedeniyle zarar 

40 Ewald Nowotny, op.  cit.,  s.  1030. 
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(Şekil: 10.4) 
% 100 lük Fiyat Artışının Bir Farazî Gelir Vergisi Tarifesi  Üzerindeki Etkisi 

görmektedirler: Bundan ötürü ilk kez olarak alt-gelir guruplarındaki 
mükelleflerin  gelirleri (yj) reel olarak en-alt vergi diliminin altına düş-
mesine rağmen vergilendirilmektedir. Nitekim orta gelir guruplarının 
gelirleri (yi) reel olarak sabit de kalsa daha yüksek reel marjinal vergi 
hadlerine maruz kalacaktır: Çünkü orta gelir guruplarının gelirleri de 
nominal olarak artarken gelir vergisinin daha müterakki olduğu bölge-
ye girmeye başlamaktadır. Buna karşılık gelir vergisinin üst gebr gu-
ruplarının gelirleri reel olarak (y3) ile gösterilebdir en yüksek marjinal 
vergi haddine maruz kalmaya başlayacak ve giderek artan sayıdaki 
üst-gelir gurubu mükellefleri  mütenasip (sabit oranlı) olarak vergilen-
dirileceklerdir. Bu gelişme hiç kuşkusuz tarifenin  müterakkiyetini dü-
şüren bir husustur41. 

(2) Gelir Yergisinin Enflasyon  Üzerindeki Etkisi : 

Yukarıda gelir vergisinin maliyet-enflasyonu  yaratan bir unsur 
olduğunu belirtmiştik. Sendikalar toplu pazarkklarda sosyal ücretle 
değd, vergiden sonraki net ücretle ilgibdirler ve brüt ücret artışı oranı-
nı reel ücreti koruyabilmek için en azından (enflasyon  haddi orta-
lama vergi oranı artışı) düzeyinde gerçekleştirmek isterler. İşte müte-

41 İbid.,  s. 1030. 
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rakki tarifenin  nominal ücrete uygulanmasının getirdiği bu sorunu nü-
merik olarak (sayısallaştırarak) göstermek mümkündür42. 

Ücretleri reel olarak sabit tutabilmek için (M) oranında artırmak 
gerekir ; 

* 

M ^ P ( l - h )  /. ( l - t m ) 

Burada M gebrin parasal olarak artış haddini, P fiyatların  artış oranı-
nı, Ij başlangıç (toplu pazarlık sırasındaki) ortalama vergi haddini, t m 

gereken parasal gebr artışına uygulanacak marjinal vergi haddini tem-
sil etmektedir. Böylece başlangıç ortalama vergi haddi % 20 ve marji-
nal vergi haddi % 40 iken; % 10 luk bir fiyat  artışı karşısında reel ücreti 
aynı düzeyde tutabilmek için parasal ücretin % 13 artırılması gerekir. 
Dolayısıyla çift  rakamlı enflasyon  dönemlerinde gelir vergisinin otomatik 
bir istikrarcıdan çok bir istikrarsızlık unsuru olduğunu söylemek daha 
doğru olur. 

(3) Enflasyonun  Gebr Yergisi Üzerindeki Etkisinin Bertaraf  Edil-
mesi: 

Eğer enflasyon  gebr gurupları arasındaki dağıbmı bozmamışsa; 
vergi dilimlerini ve indirimleri endeksleyerek, fiyatlar  genel düzeyi ora-
lımda artırmak hem reel vergi yükünün hacmini, hem de bu yükün da-
ğıhmını korumak açısından en yerinde çaredir. Böylece miikeUeflerin 
reel vergi yüklerinde ve vergiden sonraki net gelirlerinde bir değinme 
olmaz. Yalnız müterakkiyetten ötürü, parasal gebrin artış hızı, en-
deksin artış hızının altında kalan mükellefler  endeksin artış hızım aşan-
lara bakışla daha kazançlıdırlar. Fakat mutlak olarak, endeksleme 
herkesin lehine bir durum olup enflasyonun  gebr vergisi üzerindeki et-
kisini nötrabze etme çabasıdır. Yalmz dikkat eddmesi gereken husus; 
endeksleme enflasyonun  vergi sistemi üzerindeki etkisini nötrabze et-
mekle birhkte, ekonomi üzerindeki yani tasarruflar,  yatırımlar ve faiz 
hadlerine etkisini yok edemez: Zaten bu hususlar vergi sisteminin öte-
sindeki sorunlardır43. Enflasyonun  gelir vergisi üzerindeki etkisini gi-
dermede atılacak bir başka adım beyannameli mükellefler  için de sto-
paj konularının arttırılması veya daha genel bir önlem olarak "peşin öde-
me" yoluna gidilmesidir. 

42 İbid.,  5. 1035. 
43 Henry J. Aaron, "Introduction", Inflalion  and  the  lncome  Tax,  (H.J. Aaron Ed)., 

Washington D.C. Brookings, 1976, s. 5. 



372 VERGİ  TEORİSİNDE  YENİ  GELİŞMELER 

(ii) Büyüme : 

Gelir vergisinin dinamik analiz içerisinde ele alınmasının veya bir 
başka deyişle adam başına reel gelir artışının bazı önemli sonuçlar do-
ğurduğu açıktır : 

fc 

(1) Öncelikle adam-başına reel gelirin artışı tarifenin  efektif  mü-
terakkiyetini daraltır44 : Çünkü ulusça reel olarak giderek daha yüksek 
vergi dilimlerine doğru tırmanılıyor ve tarifenin  fiili  uzunluk farkı  dü-
şüyor elemektir. Eğer herkesin geliri aynı oranda artıyorsa gelir dağılımı 
değişmez; aksi halde dağılım bozulur. Oysa büyüme ve enflasyon  elele 
gidiyorlarsa tarifenin  müterakkiyetindeki  düşüş çok daha açıktır. Bir 
başka deyişle dinamik bir ekonomide efektif  müterakkiyet ( = P) sta-
tik analizde olduğu gibi yalnızca tarifenin  ( = r) ve indirimler ( = i) nin 
değil; iki yeni dinamik koşulun enflasyon  haddi ( = e) ve adam başına 
gelirin artış lıızı ( = b) nin de fonksiyonudur.  Böylece 

Efektif  müterakkiyet  = 

P — f  (r,i,e,b)  dir. 
• V 

Yalnız tarifedeki  ve indirimlerdeki artışlar (r,i) yani ilk iki değiş-
kenin artışı, vergiden sonraki gelir dağılımını eşitliğe doğru yaklaştı-
rır. Oysa son iki değişken yani büyüme ve enflasyon  (b,e) toplam ver-
gi yükünü artırdığı gibi yükün dağılımını da bozar. Bu nedenle tari-
feye  ve indirimlere uygulanacak endeksler : 

= (adam  başına  gelirin  artış  hızı  -)- enflasyon  oranı)  — (b  -(-  e) 

biçiminde düzenlenmelidir. Tıpkı Japonların yaptıkları gibi45 . 

Eğer büyüme oranı (adam başına gelirin artış hızı) dikkate alınıp 
gelir vergisi dilimleri endesklenmezse vergi mükelleflerinin  ödedikleri 
gelir vergisi mutlak değer olarak arttığı gibi gelir vergisi hasılatının mil-
li gelire oram yani payı artar46 . Bu sonuç, büyümenin yani adanı başına 
gelirin artışının ve gelir vergisinin müterakki olmasının karşılıklı iliş-
kisinden doğmaktadır. 

44 R.A.Musgrave, "Taxation, Inflation  and Growth", op.  cit.,  ss. 181-193. 

45 The Committe on Fiscal Affairs,  T?he  Adjııstment  of  Income  Tax  Systems  in  Inflation, 
Paris, OECD, 1976, s. 57. » 

46 M.J. Bailey, "Jnflationary  Distortions and Taxes", Inflation  and the Income Tax, 
op.  cit.,  ss. 294-296. 
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(2) Büyümenin ortaya çıkardığı ikinci sorun ise; gelir vergisinin 
dinamik yansıması konusudur. Statik analizde gelir vergisinin ilke ola-
rak yansıtdamavacağı47  kabul edilmiştir*. 

Büyüyen ekonomileri durağan ekonomderden ayırd eden özellik, 
faktör  arzındaki artıştır. Büyüyen bir ekonomide gelir vergisinin yan-
sıması işgücü ve sermayenin nispî arz elastikiyetlerine bağbdır. Eğer 
vergilendirilen faktörün  arzı, vergilendirilmeyen faktörünkine  oranla 
düşerse verginin yükünü her iki faktör  aralarında paylaşırlar. Bu vergi-
lendirilen faktörün  arz elastikiyeti sabitse; bütün yükü bu faktör  çe-
ker48 . Bu yansıma sürecinin nasıl işlediğini bir örnek yardımı ile göre-
lim: Büyüyen bir ekonomide ricî (regressif)  bir gelir vergisi yerine 
müterakki bir gelir vergisi konulduğunu varsayalım. Müteıakkiyet reel 
vergi yükünü alt-gelir guruplarından üst gelir guruplarına doğru kaydır-
dığından, tasarruf  hacmi düşer ve büyüme hızı azalır. Yalnız süreç bu-
rada durmaz ve üretim fonksiyonunun  özelliklerine bağlı olarak, yeni 
gelir dağılımları oluşur. Eğer sermaye / emek oranı düşerken, sermaye 
gelirlerinin payı da düşerse, bu durum; müterakki gelir vergisinin sağ-
lamak istediği eşitliği destekler niteliktedir: Çünkü sermaye gelirleri, 
işgücü gehrlerine bakışla daha eşitsiz dağılmışlardır. Fakat faktör  pay-
ları sabit dahi kalsalar (Cobb-Douglas fonksiyonunda  olduğu gibi), fak-
tör getirderi etkilenir. Sermayenin kıtlaşması dolayısıyla sermayenin 
vergiden önceki getirişi artarken işgücünün getirişi düşer. Eğer durum 
böyleyse müterakki tarife  nedeniyle, yüksek gelir guruplarının vergiden 
-sonraki gelirleri eskisi kadar yüksek olmayacaktır49. 

Bu faktör  payları ve faktör  gelirleri bir yana büyüme hızındaki 
her azalış gelecekteki her nokta için hem sermaye hem de işgücü gelir-
lerinin mutlak düzeyini düşürecektir. Dikkat edilmesi gereken nokta; 
büyüyen bir ekonomide yansımanın dört ölçütünün bulunduğudur50. 

47 R.A.Musgrave,  The  Theory  of  Public  Finance,  Newyork, MacGrawhill, 1959, ss. 277-
278. 

* Aslında statik analiz içerisinde bile bu ilkenin geçerliliği kuşkuludur. Çünkü bir verginin 
yansıtılmaması için ilk şart, tam anlamında "genel" olması gereğidir: örneğin baş vergisi gibi. 
Bu bakımdan gelir vergisi "ideal" bir yansıtılmayan vergi değildir.(Bkz. Buchanan-Flowers, 
The  Public  Finances,  Homewood, R. imin, 1976, ss. 256-257). 

I 48 M.S.Feldstein, "Tax Incidenee in A Gro\ving Economy with Variable Factor Supply" 
Ç.E.J.,  No! 4., 1974, ss. 531-573. 

49 R.A.Musgrave, "Taxation, Inflation...",  op.  cit.  192. 

İbid.,  s. 1 . 
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(1) Gelirin büyüklük dağılımındaki değişme 

(2) Faktör paylarındaki değişme 

(3) Getiri oranlarındaki değişme 

(4) Getirilerin mutlak düzeylerindeki değişme 

Yukarıda bu dört durumu da gözden geçirdik. 

(iii) Ka lk ınma : 

Gelişmiş pazar ekonomileri için statik analiz yönteminin geçerli ol-
duğu dönemde geliştirilen gelir vergisi evrensellik kazanınca kalkınma 
olgusu ile karşılaştı. 

İlk olarak, ağır gelir vergilerinin sanayinin sağlam temellere otur-
masından önce uygulanmasının ekonomik kalkınmayı yavaşlattığı  iddia 
edildi51. 

Kaldı ki kalkınan ülkelerde gelir vergilerinin kabulünün, vergi yü-
künü tarımdan sanayiye doğru kaydırdığı gözlendi. Zira gelir vergisi 
tabiatı icabı küçük üreticiliğe uygulanamaz. Yalnız az gelişmiş ülkelerde 
gelir vergisi açısından tarım kesiminin ihmali; ABD, İngiltere veya Al-
manya'daki uygulamalardan farklı  bir sonuç doğurur: Birincisi sana-
yileşme için zorunlu iç tasarrufların  en değerli kaynağından vazgeçd-
miş olunur ve bunun almaşık finansman  yolu ise enflasyondur.  İkincisi 
verginin genelliği ilkesi gerçekleştirilemez. Çünkü gelir vergisinin faal 
nüfusun  ancak küçük bir kısmına uygulanması söz konusu olur. Üçüncü 
olarak; bu kısmî ve müterakki gebr vergisinin kentlerdeki faal  nüfus 
-özellikle emek geliri kazananlar- üzerinde cezai bir biçim almasının 
doğurduğu vergiden kaçınma ve kaçakçılık gibi olaylar ücreth ve maaş-
lılar arasındaki sosyal huzursuzluğu giderek artırır. Dördüncüsü vergi-
leme aracılığıyla talebin denetimi olanağı ortadan kalkar. 

Kalkınma süreci içerisinde gebr vergisinin varidatının artış hızı-
nın büyüme hızını aşması beklenmelidir. Çünkü kalkınma süreci sı-
rasında tarımdan sanayiye doğru faal  nüfusun  kayması kentlerdeki 
faal  nüfus  içerisindeki maaşlı ve ücrethlerin artışı de birlikte şirketleş-
me eğdiminin hızlanması ve bunlara ek olarak adam başma gelirin bü-
yümesi ile müterakkiyet gelir vergisinin hasılatım, büyüme oranına ba-
kışla daha hızlı artırır. 

51 R.Goode, "Personal lncome Tax in Latin America", Fiscal  Policy  for  Economic  Gruuth 
in  Latin  America,  Baltimore, John Hopkins, 1965, ss. 157-187. 
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(iv) Sosya l Refahın  Opt imizasyonu ve Optimum Vergi-
leme: 

Gelir vergisinin kurucuları (Neoklasiklerin öncüleri) gelir vergisi 
ile eşitliği amaçlamışlardır. Nitekim hem yatay eşitliği yani eşit durum-
da olanlardan eşit vergi almayı hem de düşey eşitliği yani eşit olmayan-
lardan farklı  vergi almayı kapsayan; müterakki tarifeli  ve geniş kapsam-
lı bir verginin oluşturulmasına çalışmışlardır. Bu eşitlik endeksine ulaş-
mada ve özellikle düşey eşithk konusunda yani müterakkiyette Neo-
klasik-öncülerin değer yargılarından başka dayandıkları bir şey yoktu. 
Acaba bu verginin amaçladığı "eşitliğin" bir maliyeti var nudır? 

İktisat teorisindeki gelişmeler gelir vergisinin Pareto-optimal bir 
vergi olmadığını, bilakis bir "ikinci en iyi" durumuna yol açtığım ortaya 
koyuyordu52. Çünkü örneğin bu vergi çalışmayı, dinlenmeye (boş-zama-
na); tasarrufu,  tüketime karşı diskriınine etmektedir (taraf  tutmaktadır). 

Dolayısıyla gelir vergisinin kurucularının bu vergi aracılığıyla sos-
yal refahı  maksimize edebilmek için dayandıkları müterakkiyet konu-
sunda bdimsel bir çözümleri yoktu veya sadece değer yargıları mevcut-
tu. Ayrıca kullandıkları araç olan gelir vergisinin bizahiti kendisi Pa-
reto-optimumunu engelliyordu. 

İşte "optimum vergicder" sosyal refahı  maksimize ederlerken et-
kinlik maliyetini minimumda tutmayı amaçlamışlardır53. Zaten "opti-
mum vergicilerin" de hareket noktası aynı olup veri vergi gelirlerinin 
minimum fedakârlıkla  (fayda  kaybıyla) gerçekleşebilmesi için vergi 
hadlerinin nasıl düzenlenmesi gerektiğidir. 

Böylece eğer vergi hasılatı R 0 veri iken sosyal refahı  maksimize 
etmek istiyorsak şöyle bir amaç fonksiyonu  yazabiliriz:54 

f  [W  (U)  — X  (Z  — Y—  Ro)]  dF 
w 

Burada A üretim sınırı de ilgili bir çarpan, !f(U)  sosyal refah  fonksi-
yonunu ve Z vergiden önceki kazancı, Y vergiden sonraki kazancı gös-
termektedir. F ise (w) kazancım elde edenlerin kümülatif  dağdımım 
temsil etmektedir. Bu fonksiyon  (w) kazanç (üc,ret haddi) değişkenine 
göre maksimize edilecektir. 

52 Lipsey-Laneester, "The General Theory of  Second Best", R.E.S.,  1956-57, No.63, 
ss. 11-32. 

53 R.Musgrave, "ET, OT, SBT", op.  cit.,  s. 15. 
54 Atkinson-Stiglitz, op.  cit.,  ss. 415-523. 
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Sonunda şu vergi formülüne  erişilir : 

„, = u, («) [ | (-1 

IV 
Burada T' marjinal vergi haddini, Uy  vergiden sonraki faydayı,  w üc-
ret haddini, e* işgücü arzımn elastikiyetini, wf  ise vergilemenin etkile-
yeceği işgücü birimi sayısını göstermektedir. 

Varsayalım ki w ücret haddinin üzerinden kazananların faydaları-
nı gelir vergisi aracılığı ile bir marjinal birimlik azaltalım. Bu vergi geliri 
artışının sosyal refah  kazancı 1 /Uy olup sosyal refah  kaybı ise / ?. 
dır. Yani vergilemenin sonucunda artan vergi geliri dolayısıyla sosyal 
refahtaki  net değişmeyi veren : 

1 V 

Yalmz (Şekil: 10.5) den anlaşılacağı üzere vergi gelirinin arttırılması-
nın düşük w 1er için sosyal refah  kaybı sosyal refah  kazancından büyük 
ve yüksek w 1er için sosyal refah  kazancı sosyal refah  kaybından büyük-
tür. Durum şeklin üst kısmında da gösterdmektedir. Çünkü tepedeki 
w için <!/ -> O dır. Ancak w nin üzerindeki U nun marjinal azalmasının 
net etkisini gösteren entegraldir. Yani 

F. ( I - F ) » 
Bu entegralin değeri ise w nin üzerinde kazanç elde edenlerin sayı-
sına ve sosyal değerlendiı meşine 1F' göre değişmektedir. Bir başka 
deyişle entegral vergüeme dolayısıyla w nin üzerindeki tüm kazançlar 
için sosyal refahtaki  net değişmeyi vermektedir. Bu entegralin değe-
rinin seyrini (Şekil: 10.5) alt kısmında izlemekteyiz. Düşük w düze-
yinde entegralin değeri de düşük olmaktadır; çünkü vergdendirilmesi 
gerekenler daha üst gelir gruplarında fazlasıyla  bulunmaktadır. Trans-
ferden  elde edilecek sosyal refah  artışı sıfırken  yani orta gebr gru-
bunda entegral maksimum olmaktadır. Buna karşılık entegralin değeri 
yüksek w 1er için düşmektedir; çünkü bu kazançların sayısı çok düşük-
tür. 

Yalnız entegrabn değerindeki değişme, kabul edilen sosyal refah 
fonksiyonuna  (Rawlscı veya Paretocu) bağlı olarak değişmektedir. 
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Bu vergi formülü  (kuralı). (/) marjinal vergi hadlerini etkileyen 
faktörleri  anlayabilme açısından açıklayıcı olmaktadır. Bu durumda 
sosyal refahın  maksimizasyonu için marjinal vergi hadlerinin en yüksek 
ve en düşük gelirler için sıfır  olması gerekmektedir. Yalnız bu sonuçların 
kantitatif  olmaktan çok kalitatif  olduklarım ve uygulamaya yansıtıl-
masında ihtiyatlı bulunulmasını hatırlatmakta yarar vardır. Ancak sos-
yal refahın  maksimizasyonu için marjinal vergi hadlerinin artırılmasının 
gerekmediği anlaşılmaktadır. Oysa marjinal vergi hadlerinin gelir ile 
birlikte artması vergi sisteminin yeniden-bölüşüm için önemli bir niteli-
ği kabul edilmekteyse de alt-gelir gurupları tepedeki gelirlere uygulanan 
marjinal vergi hadlerinin azaltılmasından yarar sağlayabdirler: Zira 
etkinlik kaybı eşitliğin kazancını aşmaktadır. 

Bu modele servet ve tasarruf  girince iş biraz daha giriftleşmektedir. 
Ancak anlaşılacağı üzere gebr vergisinin kurucularının dikkatlerini 
matrah yani yatay eşitlik konusunda toplamalarına karşılık, optimum 
vergicder tarife  yani düşey eşithk hususuna eğilerek bir yeterli çözüm 
aramaktadırlar. 
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D. Türk Gelir Vergisinin Değerlendirilmesi: 

Türk gelir vergisini, vergi sistemimiz içerisinde ve son değişiklikler-
le birlikte değerlendirmeye çalışacak olursak; ilk önce şu özelliğini sap-
tamamız mümkündür: Bulutoğlu'nun da işaret ettiği gibi Türk ver-
gi sistemi sanayileşmeden önce sanaydeşmiş ülkelere ilişkin vergileri 
uygulayan bir sistemdir55. Burada asıl kastedilen gelir ve kurumlar 
vergileri ikilisidir. Zira daha 1950 yıbnda kabul edilen Gebr ve Ku-
rumlar Vergileri nasıl devşirme kanunlar ise hazırlıkları sürdürülen 
"Katma Değer Vergisi" de Alman simetriği esas alınarak hazırlanmak-
tadır. Oysa gebr vergisinin, ilk defa  müterakki olarak uygulamaya 
konulması (maksimum vergi oranı % 8 idi) İngiltere'de ve 1909 yılın-
da olmuştur56. Yani bu verginin tarihen uygulanması gerek İngiltere 
ve gerekse bu ülkeyi izleyen Almanya, A.B.D. Fransa'da sanayileş-
me sonrası döneme rastlamıştır. Şimdi gebr vergimizin son otuz yıl-
lık uygulamasının bir değerlendirmesini yapacak olursak : 

(1°) Öncelikle Türkiye'de bu verginin "müterakki olarak" uygula-
nılmasında çok erken davramlmış ve aşırı müterakki tarifenin  mevcu-
diyeti (maksimum vergi oranı % 60) birikim konusunda düşündürücü 
bir engel olmuştur. 

Vergi statik ekonomi koşulları üzerine kurulduğundan 1950-1975 
dönemindeki hızh büyüme ve 1975-1980 dönemindeki şiddetli enflas-
yon dolayısıyla vergi tarifesi  yetersiz kalmış ve 1981 başındaki değişik-
liklere ihtiyaç duyulmuştur. 

(2°) Yalnız 1950-1980 arasında kalkınmanın (büyümenin) devam 
ettirdebilmesi; emisyon, dış yardım, vergi ve iç borçlanma kaynakları-
nın devletçe kudanılması de KİT'ler öncülüğünde yürütülmüştür. Do-
layısıyla vergi sistemimizin oto-finansman  yolunu açık tutarak özel 
teşebbüsün risk alma, tasarruf  etme, yatırım yapma ve iş gücü arzının 
artırılması konularında özebikle sanayi kesiminde gerekli teşviki sağ-
layamadığı veya yetersiz kaldığı ortadadır. Bir başka deyişle sanayi 
öncesi bir toplumda "müterakki" bir gebr vergisinin kurumlar vergisi 
de biıbkte uygulanması sanaydeşmenin özebikle özel teşebbüs aracılığı 
ile yürütülmesinde başlıca engellerden birisidir. 

(3°) Nitekim vergi sistemimizin temelini (vergi gelirlerinin yarısına 
yakınını sağlamaktadırlar) gebr üzerinden alman vergderin oluşturması; 

55 K.Bulutoğlu, Türk  Vergi  Sistemi  (5. Baskı), İstanbul, 1976. 
56 King-Kay,  op.  cit.,  s. 19. 
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t 
daha doğrusu "ödeme gücü ilkesine" verilen aşırı önem. dolayısıyla, vergi 
sistemimizin pazar mekanizmasının işletilmesi için gerekli müşevvik-
lerle yani çalışma, tasarruf,  yatırım., işgücü arzının artırılması ve risk 
alma ile çatışması kaçınılmazdır. Bu durumda piyasa mekanizmasını 
esas alarak kaynak tahsis eden müteşebbislerin kaçakçılık veya kaçınma 
yollarına sapmalarında rekabet koşullarının da etkisi olacaktır. 

(4°) Bir başka deyişle vergiciliğimizde "ödeme gücü ilkesine" ve-
rden aşırı ağırlıktan vazgeçilerek "yarar dkesi" ile sistemin dengelenme-
si ve vasıtalı vergderin sanayileşmenin bu aşamasında daha önemli 
olduğunun bilinmesi gerekir. Dolayısıyla açık bir ekonomide piyasa 
mekanizması etrafında  rekabet aracılığı de mükâfatlar  (kârlar) dağı-
tılırken, gelir vergisinin kâr edenleri eşitlik kaygısı ile de olsa ceza-
landırması doğru bir davranış sayılamaz. "Yarar ilkesi" ve "vergi fiyat-
ları" mali sistemin (bu arada vergi sisteminin de) pazar-benzeri bir me-
kanizma etrafında  örgütlenmesini önerir. Özellikle sanaydeşmenin bu 
döneminde ekonomide işlemekte olan piyasa mekanizmasına paralel 
"pazar benzeri bir mekanizmanın" mali alanda da kurulması yarar sağ-
layacaktır. 

(5°) Türkiye'de tüketilemeyen bir fazla  (artık) değil tam tersine 
bir tasarruf  açığı mevcuttur. Dolayısıyla tasarrufların  gelir vergisi de 
kavranması tam-istihdam öncesi bir konumda olan ekonomimizde ta-
sarruf  hacmini ve eğilimini düşüren bir husustur. Kaldı ki tasarrufların 
çifte  vergilendirilmesi dolayısıyla tasarruf  açığı büyürken yabancı ser-
maye ithalinin teşvikine çalışılması tutarh değddir. Bu nedenle tasarruf-
ların gelir vergisinden istisnasımn, servetin artışına (birikimin hızlan-
masına) yol açmakla birlikte sermayenin temerküzünü yani belli eller-
de toplanması sonucunu doğuracağı bilinmektedir. Ancak tasarrufların 
gelir vergisinden istisnası işsizlik sorununa çare bulmada radikal bir 
önlemdir. Aksi halde tasarruf  açığı nedeniyle işsizlerin en-alt gelir gu-
rubunda toplandığı, gehr dağılımının eşitsizlik yönünde bozulduğu gö-
rülecektir. Nitekim mevcut durum böyledir. 

(6°) Yarar ilkesinin ve "vergi fiyatlarının"  doğal bir sonucu olarak; 
sosyal servislerin (eğitim, sağhk, konut hatta sosyal sigortalar) fiyat-
landırmaya baş vurması kaçınılmazdır. KİT'lerin fiyatlandırma  kural-
larının ve yatırımlarının finansman  yollarının gözden geçirdmesi ve KİT' 
lerin asla vergi gelirleri aracılığı ile sübvansiyone eddmemesi gerekir. 
Zira KİT'lerin faaliyetleri  ve yatırımları sosyal mal olmayıp, ticari faa-
liyetlerdir ve dolayısıyla vergderle finanse  edilmemeleri gerekirler. 
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(7°) Son değişikliklere rağmen büyümenin durmuş olduğu yani 
adam başına gelirin artmamasına karşılık şiddetli enflasyonun  devamı 
dolayısıyla verginin gelir elastikiyetinin yol açtığı "mali sürüklenme" 
olayına karşı önlem alınamamıştır. Endekslemenin olmadığı bir tarifede 
"peşin ödeme" çok cılız bir önlem olmaktadır. Bütün bunlardan öteye ve-
ya daha önemlisi Türkiye hem bireysel vergi yükü hem de ekonomideki 
toplam vergi yükü açısından aşırı yükün bulunduğu bir ekonomidir. 
Yani Türk Ekonomisi aşırı vergilendirilmiş bir ekonomidir. Örneğin 
bizden adam başına geliri en az 5-6 kat daha yüksek olan Japonya ile 
hemen hemen aym vergi yüküne sahip bulunmaktayız. Ayrıca gelir 
vergisi mükelleflerinin  faal  nüfusun  çok küçük bir kısmını oluştur-
ması demokratik çerçeve içerisinde sosyal seçimi önleyen "bedavacılar" 
olayının devamına işaret etmektedir. 

Dolayısıyla çare olarak tüm sektörleri eşit ölçüde kavrayan, tasar-
rufları  muaf  kılan, müterakkiyeti daraltılmış (maksimum had % 50 yi 
geçmemebd'r), vergi yükü düşürülmüş, daha yaygın bir mükellef  kit-
lesini hedef  alan ve endekslenmiş bir gebr vergisinin hem eşithğe hem de 
kalkınmaya daha yardımcı olması mümkündür. Fakat bu önlemlerin 
içerisinde en önemlileri vergi matrahının tasarrufların  muaf  tutularak 
tüketime doğru kaydırılması yani tüketici zaman tercihinin değiştird-
mesine çalışılması, vergi indirimine gidilmesi ve endekslemedir. 

3. HARCAMA YERGİSİ: 

Harcama vergisi matrahı tüketim, olan şahsi ve vasıtasız bir vergi-
dir. Oysa "ödeme gücü ilkesinin" bir ölçütü olarak tüketimin, gelire ba-
kışla daha ricî (regressif)  bir vergi matrahı oluşturduğu varsayılır. Çün-
kü tüketimin dağılımı (Gt) gelire bakışla (Gg) daha eşittir. Yani : 

Gt < Gg 

dir. 

Kaldı ki gebr vergderi vasıtasız ve şahsı olduğu halde tüketim üze-
rinden alınan vergiler vasıtalı ve gayri şahsidir. Ancak burada ele alı-' 
nacak "harcama vergisi" kişisel nitelikte olup gebr vergisinin bir almaşı-
ğıdır ve vasıtasız vergidir. Bu açıdan tüketim üzerindeki vasıtalı vergi-
lerden örneğin "katma değer vergisinin tüketim tipinden" ayrıhr57 . 

57 B.E.SIitor, "Expenditures Tax", Broad  Based  Taxes:  Neıv  Options  and  Sources,  (R. 
A. Musgrave: Ed) Baltimore, John Hopkins. 1973,-ss. 227-266, 



VERGİ  TEORİSİNDE  YENİ  GELİŞMELER  381 

Harcama vergisinin geçmişi üç asır öncesine ve Hobbes'a kadar 
dayanır. Hobbes bu verginin gerekçesini şöyle izah eder : 

"Da/ıa çok  çalışıp,  emeğinin  meyvelerini  saklayan  ve  az  tüketen 
bir  kimsenin;  avare  yaşayıp  az  kazanan  ve  kazandığının  hepsini  tüketen 
bir  kimseye  bakışla  daha  çok  vergilendirilmesinin  sebebi  ne olabilir? 
Nitekim  birinin  diğerine  bakışla  devletçe  himayesi  de  söz  konusu  değil-
dir".  (Hobbes, Leviathan, ch. xxx) 

Hobbes'un bu gerekçesinde Protestan ahlâkının izleri sezilmek-
tedir. Nitekim gebr vergisinin tasarrufları  vergdendirmesinin J.S. 
Mill'den, I. Fisher, N. Kaldor ve J . Meade'e kadar muhalifleri  vardır. 

Yalnız harcama vergisinin gerekçesi günümüzde A.R. Prest'in 
dediği gibi iki ayrı yoldan savunulmaktadır58. 

(i) Birincisi J.S. Mill'in deyişi ile "hiç  bir  gelir  vergisi  tasarruflar 
istisna  edilmedikçe  adil  sayılmaz:"  şeklinde geliştirilen eşitçi argüman-
dır. Nitekim Mill'e göre ancak "harcama vergisi" adildir. 

Örneğin biri mirasyedi bir zengin (veya sermaye değer artışlarıyla 
geçinen bir spekülatör de olabilir) diğeri bir bacağı olmayan bir işçi ol-
sun; gebr vergisi mirasyediyi veya spekülatörü vergilendirmediği halde 
işçi ağır bir şekilde vergilendirilir. Ancak harcama vergisinde ise miras 
yedi spekülatör de vergilendirilirler. 

Bundan başka müh gebri bir havuza benzetirsek, "harcama vergisi" 
bu havuzdan bireyin ne aldığına yani ne tükettiğine; gebr vergisi ise 
ne kattığına göre vergilendirir59. Dolayısıyla milli gebre katkıda bulun-
mak için risk alan, tasarruf  eden, çok çalışan bireyin tembel bir asalak-
tan daha fazla  vergi ödemesi eşitlik açısından da sakmcah bir tutumdur. 
Aksi halde çalışmanın, tasarruf  etmenin ve risk almanın cezalandırıl-
ması dolayısıyla milli gebre katkıların azaldığı ve bu durumun milli 
gebrin hacmini olumsuz yönde etkilediği anlaşılır. 

(ii) İkincisi son buhranın ortaya koyduğu bir gerçeğin Meade Ko-
mitesince zımnen kabulüdür: Meade Komitesi tasarrufların  faiz  elasti-
kiyetinin yüksek olmadığını veya başka nedenlerle düştüğünü görerek 
tasarrufların  vergilendirilmemesini savunmaktadır. Bir başka deyişle 
Meade Komitesinin "harcama vergisini" önermesinin nedeni (1) gebr 
vergisinin türlü muafiyetler  ve istisnalar de çeşitli tasarruf  biçimlerinin 

58 A.R.Prest, öp.  cit.,  s.  245. 
59 N.Kaldor, op.  cit.,  s. 53. 
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getirileri arasında farklılıklar  yarattığı ve ayrımcılık yaptığı; (2) enf-
lasyonun gelir vergisinin yapısını etkileyerek sermaye piyasasında da-
ve etkinsizlikler yarattığı ve tahsisleri bozduğudur. 

Ashnda "harcama vergisini" elde edebilmek için şu dört yoldan bi-
risine baş vurmak gerekir. 

(i) Tasarruflar  düşüldükten sonra tüm gelirlerin vergilendirilmesi. 

(ii) Tüm tüketimin doğrudan vergdendirdmesi. 

(iii) Sermaye birikiminin (yatırımın) düşüldükten sonra tüm ge-
lirin vergdendirdmesi. 

(iv) Mülk gelirlerinin düşüldükten sonra tüm gelirin vergilendiril-
mesi. 

Meade Komitesi bunlardan birinci yolu yani "salt harcama vergi-
sini" (pure expenditure tax) seçmektedir60. 

Bir karşılaştırma yapacak olursak ; 

Haig-Simon  türü  gelir  vergisi  matrahı:  Harcama  vergisinde  matrah: 

Y = C -f  A w c = y — s 

Gelir  = Tüketim  -f-  Servetteki  net  artış  Tüketim  = Gelir  - Tasarruf 

Şimdi tüketim üzerinden alınacak vasıtasız, şahsi ve müterakki 
bir "harcama vergisinin" matrahının hesaplanmasına girecek kalemleri 
ele alalım: 

Bu kalemlerden birincisi yani (1) zaten kişisel gelir vergisi dolayı-
sıyla hesaplanmaktadır. Ancak diğer kalemler olan ( 2 -1 -3 — 4) ün 
hesaplanması "harcama vergisi" için yapılan ayarlamadır. 

Harcama vergisinde de tıpkı gelir vergisinde olduğu gibi ya global, 
tek harcama vergisi veya kademeli (normal vergi -f-  ilave vergi) kom-
binasyonu uygulanabilir. Eğer tek global "harcama vergisi" uygu-
lanacaksa aşağıdaki (Çizelge: 10.1) de itibar edilerek mükellefin 
harcama vergisi müterakki veya mütenasip bir tarifeye  göre hesaplanır. 

Ancak (normal + ek) vergilendirmeye yani "iki katlı harcama ver-
gisine (Two Tier Expenditure Tax) baş vurulacaksa : 

(i) İlk kademede mükellefin  harcama vergisinin hesaplanması için 
şu iki yoldan birisi uygulanır: (1) Ya sermaye birikimi indirimine %100 

60 J.Meade, et,al., op.  cit.,  s. 151. 
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(Çizelge: 10.1) 

Geniş Kapsamlı Harcama Vergisinin Vergi Matrahının Hesaplanması: 

Topla: 

1- Şahsi  Gelir: 
Ücretler XXX 
Maaşlar XXX 
Temettü XXX 
Faiz XXX 
Kira XXX 
Kâr XXX 
Patent Hakkı XXX XXX 
2- Sermaye  Getirilen: 
Sermayede Gerçekleşen Artışlar XXX XXX 
Borç Alınan Miktar XXX 
Geçmişteki Borçlardan Tahsilat XXX 
Nakit Değerlerdeki Azalmalar XXX 
3- Arızi  Kazançlar: 

Miras Paylan. XXX 
Hibelerden Ele Geçen XXX XXX 

Toplam Vergilendirilebilecek  Kalemler: XXX 
Çıkart: • 

4- Tüketime  İlişkin  Olmayan  Çıkışlar: 
Aktifteki  Artışlar XXX 
Borç Verilen XXX 
Geçmiş Borçlara Ödenen XXX 
Nakit Değerlerdeki Artışlar XXX 
(Hibe edilenler?) XXX 
(Ödenen Vasıtasız Vergiler?) XXX XXX 
Toplam  İndirilebilecek  Kalemler: XXX 

5- Vergilendirilebilecek  Miktar: XXX 
(Tüketim Harcamalarını Temsil Eden) 

izin veren gelir vergisi uygulanır veya (2) uniform  bir katma değer \ er-
gisi ve vergi oranı, ikinci kademedeki ek vergi ile ilişkili olarak uygula-
maya koyulur. ' 

(ii) Temel harcama kademesini aşanlar için bir ek vergi uygulanır. 

Bu ek verginin (sur tax) matrahının nasıl hesaplanabileceğini Me-
ade Komitesi (Çizelge: 10.2) de açıklamaktadır61: 

Böylece iki kademeli harcama vergisinin ikinci kademesi olan ek 
verginin müterakki bir tarifeye  kavuşturulması; fakat  düşük harcama 
düzeyinde bulunanların normal harcama vergisi ile mütenasip olarak 
vergilendirilmeleri, yani himayeleri mümkün olabibr. 

Ancak J.A.Kay ve M.A.King bununla da yetinmeyerek "yıllık 
harcama vergisi" yerine bir "ömür boyu harcama vergisi" önermektedir-

1 İbid.,  s. 0 . 
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(Çizelge: 10.2) 
Harcama-Ek Vergisi için mükellefin  vergi matrahının hesaplanması 

1 - Gelir 
2- Harcama Vergisi Ayarlaması : 

XXX 

Topla: Kayıtlı aktiften  satılanlar 
Hibeler ve arızî kazançlar 

Çıkart: Kayıtlı aktife  katılanlar 
Yıl boyunca hibeler 
ödenen gelir vergisi 
Ödenen harcama vergisi 

XXX 
XXX 
(XXX) 
(XXX) 
(XXX) 

3- Yıl Boyunca Harcama 
4- Harcama Vergisi İçin Kişisel indirim 

(XXX) XXX 
XXX 

(XXX) 

5- Harcama Vergisi Matrahı XXX 

ler. Bunun için ise "kayıtlı aktif"  (registered assets) kavramına ihtiyaç 
duymaktadırlar. Bu net "kayıtlı aktife"  duyulan ihtiyaç bireyin sermaye 
stoğu ile harcamaları arasında dişki kurarak "ömür boyu tüketiminin" 
harcama vergisi için vergi matrahı olarak kavranabilmesi amacından 
doğmaktadır. "Kayıtlı aktife"  giren kalemler ise; ticari aktif,  hisse se-
nedi ve tahvilat, vadeli mevduattır, işte mükellefin  tüm tahsilatından 
bu net "kayıtlı aktif"  alımlarını çıkartarak "ömür boyu harcama vergi-
sinin" matrahını elde etmiş oluruz. Şöyle k i 6 2 : 

Önıür  boyu  harcama 
vergisinin  matrahı  — Yıl  boyunca  elde  edilen  geli  r-Net  kayıtlı  aktif  alımları 

Kay ve King "ömür boyu tüketim harcamalarını" matrah olarak 
alarak arızî harcamaların veya faydaları  ömür boyu sürecek harcamala-
rın yıllık harcama vergisinde olduğu gibi aşırı bir şekilde vergilendiril-
mesini önlemek istiyorlar. Bir başka deyişle "harcama vergisinin" tü-
ketim harcamalarının dönemler arasında dağılımına müdahalesini ber-
taraf  etmeyi arzu ediyorlar. 

Bu verginin tasarrufları  matrah dışında tutmasının tasarrufların 
çifte  vergilendirilmesini önlemesinden öteye dolayısıyla ekonominin 
tasarruf  hacmini mutlak ve nispî olarak büyütmesi yani S / Y (tasarruf  / 
gelir) oranını yükseltmesi beklenmelidir63. S / Y oranının yükselmesinin 
Türkiye gibi işsizliğin bulunduğu az gelişmiş ülkelerde kalkınma hızı 
açısından ne kadar önemli olduğu ortadadır. 

Harcama vergisinin uygulanmasında önerilen yollardan birisi de 
Katma Değer Vergisinin Gelir Tüıü'dür (KDVGV):  Meade Komitesi 

62 J .A.Kay-M.A.King.,  op.  cit.,  s. 90. 
63 Due-Friedlander, Goverment  Finanee,  Homewood, R. Irwin, 1977, s. 345. 



VERGİ  TEORİSİNDE  YENİ  GELİŞMELER 385 

buna kısaltılmış olarak (ITVAT) demektedir (income tax form  value 
added tax). 

Meade Komitesinin harcama vergisini, gebr vergisine tercihinin 
nedenleri: Sermaye değer artışları karşısında sermaye stoğu ve gebr 
hesapları karıştığından gebr tanımının yetersiz kalması ve enflasyonun 
gebr vergisi aracılığı ile mali sürüklenme olayına yol açmasıdır. Nitekim 
Kay ve King harcama vergisinin gebr vergisinden daha iyi uygulana-
cağını iddia etmektedirler64. 

Ancak herkes kendileri ile aynı fikirde  değddir ve gebr vergisini 
savunanlara göre bu harcama vergisinin de bazı kusurları mevcuttur: 
(1) Birincisi bu verginin yönetimi bir hayli zor veya olanaksızdır. Ör-
neğin nakit değerlerin veya banka bdançolarının saptanması güç ve 
kuşkulu bir konudur. Bu nedenle Komite net kayıtlı aktifteki  artışı ta-
sarrufların  eşiti olarak alarak bu sorunu çözmeye çalışmaktadır. Ancak 
kayıtlı olmayan aktif  cinsinden yapılan tasarruflar  böylece cezalandı-
rılmış olmaktadır. (2) ikincisi tüketim ve tasarruf  ayrımının tıpkı ser-
maye ve gebr ayrımı gibi güç olduğudur. Örneğin milyonerlerin yarış 
atları, pahalı tablolar alması veya bir yoksulun içerisinde yaşamak için 
karavan temini tasarruf  mu yoksa tüketim mi sayılacaktır. Eğitim har-
camaları yatırım mı, tüketim, mi addedilecektir. (3) Üçüncü bir husus 
konut gibi faydaları  birden çok yıla dağılan dayanıklı tüketim malları-
nın harcama vergisinin müterakki tarifesine  nasıl sokulacağıdır. (4) 
Dördüncü bir husus tıpkı gebr vergisinde olduğu gibi izafî  tüketim har-
camalarının nasıl saptanacağıdır. Örneğin öz tüketim için yetiştirilen 
ürünler veya kendi evinde oturan bireyin zımni kira harcaması gibi. 

Bunlardan başka harcama vergisinin de gebr vergisine bakışla 
bazı sorunları olduğu iddia eddmektedir65: (a) Örneğin bu vergi S /Y 
oranını yükseltir fakat  normal dönemlerde bu durum gelişmiş ülkeler 
açısından tam-istihdamı devam ettirmekte güçlükler yaratır, (b) Gelir 
vergisinin otomatik istikrarcı olmasına karşılık harcama vergisinin böy-
le bir fonksiyonu  oynaması beklenemez: Çünkü tüketim gebre bakışla 
daha yavaş veya geç yüksebr ve düşer, (c) Gerçi harcama vergisi her-
kesi tüketimlerini kısıp yatırımlarını (tasarruflarını)  artırmaya teşvik et-
mektedir; fakat  bunu başarabilenler genellikle büyük gebr ve servet 
sahipleri olacağından bu vergi eşitlik bakımından sakıncalıdır. Zaten 
J . Meade de harcama vergisinin servetin temerküzüne yol açmasını den-

64 J.A.Kay-M.A'.King,  op.  cit.,  s. 94. 
65 Due-Friedlander, op.  cit.  ss. 348-349. 
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geleyebilme açısından bu vergi ile birlikte servet vergisinin uygulanması-
nı önermektedir66. 

Son söz olarak harcama vergisinin henüz uygulama şansı bulmadı-
ğını ve gelir vergisini savunanların mutlak olarak ağır bastıklarım 
görmekle birlikte zamanın harcama vergisi aleyhine işlemediğini söy-
lemek mümkündür. 

4. KATMA DEĞER VERGİSİ : 

A. KDV'nin Tanımı: 

Bir vasıtal', gayri şahsi vergi olan katma değer vergisi, çok aşamalı 
gider vergisidir. Çok aşamalı genel gider vergderi iki tane olup, bunlar 
katma değer ve yaydı muamele vergderidir. Tek aşamalı genel gider 
vergileri ise istihsal ve toptan veya perakende satış vergileridir. Bunların 
dışında özel gider vergileri de vardır. 

Gehşmiş pazar ekonomilerinin faktör  piyasasında faktör  getirileri-
ni vergilemede gelir vergisi; mal ve hizmet piyasasında ise katma değeri 
vergilemede, katma değer vergisini (KDV) kullandıklarım gözlemekte-
yiz. 

İlk uygulamaya konulusu 1954 yılında ve Fransa'da olmakla bir-
likte belki de malî tarihin en hızlı yayılan vergisi ünvanını kazanacak 
biçimde süratle yayılmış ve 1968 yılından başlayarak tüm AET eko-
nomisini kapsamıştır. Bu hızlı yayılmasının sırrı AET'yi kuran 1957 
tarihli Roma Antlaşmasının vasıtah vergilerin ahenkleştirilmesine j 
uyumlaştırılmasına (harmonization) ilişkin hükümlerinde saklıdır. 

Eğer dikkat edilirse; katma değer vergisi ile gebr vergisinin kaynağı 
veya mevzuu aynıdır yani yaratılan katma değer (veya gebr) dir. KDV 
de mal fiyatlarınca  belirlenen katma değer; GV de ise faktör  fiyatların-
ca belirlenen faktör  payları (gelirler) matrah olarak alınmaktadır. Bir 
başka deyişle pazar ekonomderinde, gebr vergisi (GV) faktör  piyasası-
nı ve KDV mal piyasasını ilgilendiren fakat  üretim sürecinin iki ayrı 
yüzüne ilişkin iki temel vergi olmakla birlikte; neticede GV üreticileri, 
KDV tüketicileri vergilendirmektedir. Konuya sosyal hesaplar açısın-
dan bakarsak: KDV gayri safi  milli hasıla de milb gebr arasındaki far-
kı oluşturan bir vasıtalı vergidir; GV ise milb gelir ile harcanabilir gebr 
arasındaki farkı  doğuran bir vasıtasız vergidir. 

66 J.Meade, "The Inlelligent Radical's Guide...", op.  cit.,  ss. 83-100. 



VERGİ  TEORİSİNDE  YENİ  GELİŞMELER 387 

KDV'ni ele almadan önce "ideal vasıtalı vergilerin" niteliklerine 
değinelim, sonra KDV nin niteliklerini bu açıdan değerlendirelim. Et-
kinlik açısından bir "ideal vasıtalı, verginin" uyması gereken kurallar 
şunlardır67: 

(1) Bir vasıtalı verginin temel hedefleri  olan; gelir elde etmeyi, 
ikincil dağıtımları sağlamayı, belli tüketim kalıplarını özendirip bazıları-
nı engellemeyi daha etkin olarak gerçekleştirebilmek için; nihai tüketim 
mallarına vasıtalı vergiler konulmalı ara mallar ve üretim malları ver-
gilendirilmemelidir. 

(2) Bu vasıtalı verginin nihai tüketim malları arasındaki dağılımını 
sağlamaya gelince: Ramsey kuralına göre "mallar üzerindeki vergiler 
tüm malların taleplerini aynı oranda azaltmalıdır." 

Yalnız bu ikinci ideal vasıtalı vergi kuralı (Ramsey kuralı) "veri 
bir vergi gelirinin, müşevvikleri minimum ölçüde olumsuz etkileyecek 
biçimde" elde edilmesini amaçlamıştır. Bu etkinlik amacının, gelirin 
yeniden bölüşülmesini amaçlayan vergi sisteminin eşitlik amacı ile ça-
tıştığı muhakkaktır. Bu nedenle KDV nin-ikincil bölüşüm amacını sağ-
layabilmek için-tarifesinin  vergiyi müterakki kılma arzusuyla farklılaş-
tırıldığını gözlemekteyiz. 

KDV'nin yukarıdaki ideal vasıtalı vergi kuralları ile tanı bir uyuş-
ma içerisinde olduğu veya kuralları ihlal etmediği söylenebilir. Öncelikle 
bu vergi nihai tüketimi amaçlar ve ara malları vergiden istisna eder. 
Şöyle ki üretim-yatırım malları vergiden istisna edildiği gibi tüketim 
aşamasından önceki ara malları satın alıp işleyen üreticiler satış sırasında 
daha önce ödedikleri vergiyi geri alabilirler. İkinci kural olan tüm mal-
ların aym oranda vergilendirderek taleplerin aynı nispette kısılması, 
KDV uygulamasında da esastır. İlke olarak nihai tüketime konu olan 
tüm mallar KDV ile aym oranda vergilendirilmekle birlikte eşitlik / 
ikincil bölüşüm kaygısıyla  bu kuraldan vazgeçildiği görülmektedir. 

Örneğin KDV nin hafif  bir müterakkiliğe kavuşturulabilmesi için; 
İngiltere'de tarifenin:  Sıfır  vergi haddine, % 8 lik vergi haddine, % 
12,5 luk vergi haddine konu olan mallar ve vergiden istisna edilenler 
olmak üzere dört dilime ayrıldığı anlaşılmaktadır68. 

Aşağıda (Çizelge: 10.3) de İngiltere'de (U.K.) KDV tarifesi  gös-
terilmektedir : 

67 King-Kay,  op.  cit.,  ss. 132-136. 
68 İbid.,  s.  140. 
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(Çizelge: 10.3) 
Birleşik Krallıkta KDV Hadleri 

Sıfır % 8 % 12,5 İstisna 

Yiyecek Tüm diğer mallar Elektrikli aletler (pi- Arazi 
Su şirici ve ısıtıcı olan- Sigorta 
Kitap lar hariç) PTT hizmetleri 
Yakıt ve enerji Radyo, T.V. Müşterek bahisler 
İnşaat Tekneler Finans 
Ulaşım Uçak Eğitim 
Çocuk giyimi Küçük karavan Sağlık hiz. 
Koruyucu(iş)giyimi Kamera projektör Cenaze hiz. 
Büyük karavanlar Dürbün 

Kürk 
Ziynet 
Petrol 

Genel olarak ifade  edilecek olursa; KDV nin ideal vasıtalı vergi kural-
ları ile çatışması söz konusu değildir. Ancak bu kurallar etkinlik ilkeleri 
olduklarından ve eşitlik (ikincil bölüşüm) ile çatıştıklarından; KDV de 
uygulanmalarından belli ölçüde vazgeçilmektedir. 

KDV nin yansıması açısından resmi ya da zahiri yansımasının 
(formal  incidence) üretici /arzeden üzerine olmasına karşılık, fiili  (efektif) 
yansımasının tüketiciler üzerine yüklendiği kuşkusuzdur. 

KDV'nin bir diğer nitehği ise; advalorem yani değer esasına bağlı 
bir vasıtalı vergi olması nedeni ile enflasyonun  spesifik  vasıtasız vergi-
lerde olduğu gibi vergi yapısını çarpıtması ve gelirini etkilemesi olanak-
sızdır. 

Vergilendirilebilir katma değerin yaratıldığı aşamaları gösteren bir 
şekille (şekil: 10.6) açıklamalarımıza devam edelim69. 

Üre t im S ü r e c i n d e Vücuda G » l * n K ' t m a D t Ş t r i n T o p l a n m a s ı : 

(Şekil: 10.6) 

69 Richard W. Lindholm! Value  Added  Tax,  Chicago,  Nelson Hail, 1976, s. 35. 
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KDV'nin bu özelliklerine ek olarak, bilhassa AET içerisinde tercih 
edilmesini sağlayan neden bu vergiye atfedilen  aşağıdaki nitelikleridir70. 

(1) KDV genel bir vergidir: İJretilen mal ve hizmetlerin tijmü bu 
vergiye tabidir. " ^ 

(2) Vergi oranı basit ve oransal (nispi) dir. 

(3) Üretim ve dağıtımın- perakende satış da dahil-her aşamasında 
uygulanır. 

(4) Sanayi örgütlenmesi üzerindeki etkisi nötrdür. 

(5) Yerli veya yabancı menşeli (kaynaklı)  mallar arasında bir ayrım 
yapmaz. 

(6) İhracat vergiden muaftır. 

(7) Vergi bireyler ve firmalar  arasında mal ve hizmet satışlarında 
uygulanan fiyatlar  üzerine konulmuştur. 

KDV'nin konusu (mevzuu) olan katma değerin, matrah olarak 
hesaplanması sırasında, sermaye mallarına ilişkin indirime izin verilip, 
verilmemesine göre bu vergi türlerine ayrılmaktadır7 '. 

B. Katma Değer Vergisinin Türleri: 

a. KDV'nin  Sermaye  Mallarına  indirim  Tanımayan  Türleri: 

(i) KDV'nin Gayri Safi  Has ı l a Türü : 

Bu KDV'nin gayri safi  hasıla türü bir zamanlar Fransa'da uy-
gulanmış olan tiptir. Bu türe göre KDV'nin matrahı gayri safi  katma de-
ğerdir. Bir başka deyişle üretim ve dağıtım süreci içerisinde yer alan fir-
maların başka firmalardan  aldıkları girddere kattıkları değerlerin topla-
mıdır. Bu toplam katma değerden, amortismanların düşülmesine izin 
verilmemesi durumunda; verginin toplam matrahı GSMH'ya yaklaşır. 
Nitekim bu türde sermaye mallarının, bunların yıpranma payları olan 
amortismanların ve yıl içerisindeki stok artışlarının matrahtan düşül-
mesine izin verilmez. Dolayısıyla sermaye mallarının firma  dışından satın 
alınmalarına rağmen alışlardan düşülmesine izin verilmemesi durumun-
da; bu donatımın firmada  yaratılan katma değer içerisine sokulduğu or-
tadadır. 

70 Hüsnü Kızılyallı, Katma  Değer  Vergisi'nin  Ekonomik  Etkileri,  Ankara, AlTÎA, 
1973, s. 1. 

71 Cari Shoup, Public  Finance,London,  Weıdenfeld  and Nıcolson, <1969, s. 251. 
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Bu gayri safi  hasıla türü katma değer vergisinin makro düzeyde 
toplam matrahı72 : 

Toplam  Matrah  = GSMH  = C+  I=  W+  P+ D 
Tüketim  4- Yatırım  — Ücret-\-Kâr(+Faİ3-\-Rant)Amortisman 
Firma  açısından  KD  V  Matrahı  ise  : 
Matrah  = Katma  Değer  — [(satışlar  4- stok  artışları)  - alışlar] 

Bu tür KDV uygulamasının sakıncaları iki noktada toplanabilir: 

(1) Birincisi sermaye mallarını ara mallar ve nihai tüketim mal-
larından ayırd edecek bir ölçütün bulunması gerekir: Çünkü sermaye 
mallarının alış değerleri vergi matrahından düşiilemediği gibi stok artış-
ları ve amortismanlar da düşülememektedir. Sermaye inallarım sapta-
mada kullanılan dayanıklılık / uzun ömürlülük ölçütü soruna bir çözüm 
getirememektedir. Örneğin satın alındığı mali yıl içerisinde bozularak 
hurdaya çıkartılan bir sermaye malı- (KDV açısından sermaye malları: 
makineler, binalar, aletler, mobilya, motorlu araçlar) -vergi matrahından 
düşülebilmektedir. Bu tip vergilemede amortismanlar da matrahtan 
düşülemediğinden işletmelerin giderek eski makina ve teçhizat satın alıp 
kullanmaları, kabilse aynı mali yıl içerisinde hurdaya çıkartmaları 
teşvik edilmektedir. Bu durum büyüme ve etkinlik açısından sakıncalı 
bir vergi politikasıdır: Çünkü firmaların  sermaye malları satın alımlarını 
engelleyerek sermaye yoğun teknikleri cezalandırmaktadır. Ancak 
emek yoğun teknikleri kullanmaları arzu edden az gelişmiş ülkelerin 
firmaları  açısından daha anlamlı bir politika olmakla birlikte bu tür 
verginin sermaye birikimini engellediği açıktır. 

(2) Gayri safi  hasıla türü KDV nin ikinci sakıncası; konjonktürel 
hareketlerin firma  üzerindeki etkisini, vergi yükünü ayarlayarak fren-
lemesidir. Örneğin durgunluk dönemlerine girildiğinde stoklar artarken 
bu tür vergi dolayısıyla efektif  vergi yükü de artmaktadır. Bu takdirde 
firma  için üretimi durdurmak veya yavaşlatmak vergi yükünü azaltmak 
için bir çaredir. Dolayısıyla firma  bakımından vergi yükü nedeniyle 
stoklarını sabit bir düzeyde tutmak ve yıldan yıla dalgalandırmamak 
gerekir. Ancak bu durum ekonominin devrevi hareketlere uyum göster-
mesini engeller. 

b. KDV'nin  Sermaye  Mallarına  İndirim  Tanıyan  Türleri: 

KDV'nin bu türleri: Ge'ir türü, tüketim türü, ücret türüdür. 
Şimdi sırasıyla ele alaıak bu tipleri inceleyelim: 

İbid.,  s. . 
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(i) Gelir Türü KDV: 

Bu tür KDV nin, gayri safi  hasıla tipinden farkı,  sermaye mallarının 
amortismanlarının vergi matrahından indirilmesine izin verdmesidir. 
Yine satın alman sermaye malları ve stoklardaki yıl içerisindeki artışlar 
matrahtan indirilememektedir: Tıpkı gelir vergisi uygulamasında olduğu 
gibi. Mal stoklarındaki artışlar ancak müteakip yıUar satıbrsa mat-
raha tekrar girmekle birlikte, stoklardaki azalışın indirdmesi de müm-. 
kündür73. 

Böylece bir kapalı ekonomide gelir türü KDV'nin toplam matrahının 
hacmi milli gelire eşit olmaktadır. Gebr türü KDV'nin makro düzeydeki 
toplam matrahı : 

Toplam  Matrah  = Y  = C  + I  — D = W  + P 

= Tüketim  -f-  Yatırım  — Amortismanlar 

= Ücret  + Kâr  -f-  Faiz  -j-  Rant 

Dikkat edihrse gebr türü KDV'nin makro düzeydeki toplam matra 
hı ekonomideki faktör  payları ödemeleri toplamına eşit olmaktadır. 

Firma açısından (mikro) matrah ise : 

Matrah  = Net  Katma  Değer  = f  (Firma  Satışları  + Stok  Artışları) 

— (Alışlar  -f-  Amortisman)'] 

Bu gebr türü KDV'nin iktisadi etkilerine gelince: (1) Öncelikle 
vergi, stok artışlarını da kapsadığı için ekonominin konjonktüre karşı 
duyarlılığım azaltmaktadır. (2) Etkinhk ve büyüme (sermaye birikimi) 
açısından gayri safi  hasıla türüne bakışla daha elverişbdir: Çünkü amor-
tismanların vergi matrahından düşülmesine olanak sağlamaktadır. 
Dolayısıyla müteşebbisler tarafmdan  bir defa  ve toplu olarak ödenmiş 
olan sermaye mallarına ait vergder amortisman dönenderi süresince 
tedricen mahsup edilebilmektedir. Sermaye malları ve amortismanlar 
ile ilgili bu tür uygulama firmalar  açısından bkidite sorunu yarattığı 
gibi, bu döneme ilişkin bir faiz  kaybı da doğurmaktadır74. (3) Yalnız 
anlaşıldığı üzere stok artışları ve yatırımları da kavradığından firmanın 
öz sermayesindeki artışları da vergilendirmektedir ki bu durum kal-
kınmayı ve sermaye birikimini olumsuz yönde etkiler. (4) Ayrıca vergi 

73 İbid.,  s. 252. 
74 Yenal öncel, "Katma Değer Vergisi ve Uygulama Esasları", Maliye  Enstitüsü  Konfe-

ransları,  İstanbul, Î.Î.F., 1975, ss. 227-247. 
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idaresi açısından; amortismanların matrahtan düşülmesine izin veril-
diğinden, stok artışları ile yatırımların ayırt edilmesi gibi güç bir sorunla 
karşılaşılmaktadır. 

(ii) Tüke t im Türü KDV : 

Tüketim tipi KDV'de diğer firmalardan  satıııalınan sermaye 
mallarının, tıpkı diğer cari girdi kalemleri gibi vergi matrahından satın 
alındıkları yılda düşülmesine izin verilmektedir. Oysa gelir türü KDV'de 
diğer firmalardan  satın alınan sermaye malları ancak amortisman 
aracıhğı ile yıldan yıla tedricen vergi matrahından diişülmekteydi. 
Dolayısıyla artık tüketim tipinde amortismanların vergi matrahından dü-
şülmesi söz konusu değddir: Aksi halde sermaye mallarının fiyatları 
matrahtan iki kez düşülmüş olur. Bir başka deyişle tüketim türü KDV 
% 100 oranında hızlandırılmış amortisman uygulamaktadır ki bu da 
sermaye mallarının vergiden istisnası demektir75. Bununla yapılmak is-
tenen şey açıktır: Böylece yatırımlar vergi dışı bırakılarak; KDV 
si matrahı net katma değerden (gelirden), tüketime doğru kaydırılmak-
tadır. Gayri safi  hasıla türünde ise matrah gayri safi  katma değerdi. 

Böylece kapalı bir ekonomide tüketim tipi KDV'nin makro düzey-
deki toplam matrahı : 

Toplam  matrah  = C  = GSMH  — I  = W  -f  P + D — I 

Tüketim  = (  Ücret-{-  Kâr-\-  Faiz-\-  Rant)~\-Amortisman—Yatırım 

Fh-ma açısından ıııikro düzeydeki matrah ise : 

Matrah  = (Satışlar  — Alışlar) 

Takdir buyurulur ki tüketim tipi KDV'nin makro düzeydeki top-
lam matrahı, toplam tüketimi kavrayan ve daima pozitif  olan bir değer-
dir. Oysa firma  matrahları zaman zamaıı negatif  olabilir de: Çünkü 
sermaye yoğun teknikleri seçen ve hızla büyüyen firmaların  hiç olmazsa 
kuruluş safhalarında  yatırımları satışlarını geçebilir. Bu durumda mikro 
matrah negatif  çıkar. 

iktisadi etkilerine gelince: (1) Bu tür verginin tüketim gibi en eşit 
dağılan unsur üzerine oturtulması bölüşüm açısından sakıncalı bulu-
nabdir. Ancak tüketim üzerindeki bu tür vergiyi aynen "harcama ver-
gisini" savunanların argümanları ile eşitlik açısından desteklemek de 
mümkündür. (2) Nitekim AET nin uyguladığı KDV tüketim türüdür 

75 ibid.,  s. 255. 
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ve tüketim türü KDV, J.S.Mill ve I. Fisker'in arzu ettikleri gelir vergisi 
ile aynı matrahı, yani tüketimi kavramaktadır. Bilindiği gibi Mili ve 
Fisher tasarrufların  çifte  vergilendirilmesini önlemek için tasarrufların, 
gelir vergisinin matrahından düşülmesini istiyorlardı. Dolayısıyla gerçek-
leşen tasarruf  ve yatırımlar birbirlerine eşit olduklarından bu tür bir gelir 
vergisi tüketim üzerine oturur. Kaldı ki "harcama vergisini" savunanlar 
da iki kath harcama vergisinin birinci basamağı için tüketim türü 
KDV'ni önermektedirler76. (3) Tüketim türü KDV'nin toplam matrahı, 
tüketim mal ve hizmetleri üzerindeki (sermaye malları muaf)  genel 
perakende satış vergisinin ydlık matrahıyla aynıdır. Ayrıca ekonomik 
etkderi de benzerdir77. (4) Yalnız tüketim üzerine oturan ve tasarruf-
ları istisna eden tüm vergiler gibi servetin temerküzüne yol açar. (5) 
Ayrıca yatırımların vergi matrahından indirilmesi bu verginin gelirleri 
de iktisadi konjonktür arasında zıtlaşma yaratır. Şöyleki yatırımların 
hızlandığı dönemlerde devlet gelirlerinin azalması, yatırımların düştüğü 
yıllarda devlet gelirlerinin nispî olarak artması beklenebilir. Bu nedenle 
bu tür verginin konjonktürel maliye politikasmın bir aracı olarak kul-
lanılması olanaksızdır78. 

(üi) Ücret Türü KDV: 

Ücret türü katma değer vergisinde, ekonomideki toplam ücret 
payının, makro düzeydeki matrah olarak alınması amaçlanmıştır79. 
Bilindiği gibi ham madde ve ara mallar, alışlar aracılığıyla vergi mat-
rahından düşülmektedir. Bu durumda geriye faktör  payları kalmakta-
dır. Emek ve sermayenin bulunduğu iki faktörlü  bir ekonomide bakiye 
ücret ve kâr paylarıdır. Eğer bu ekonomide de diğer faktörlerin  de arze-
dildiğini varsayarsak kân geniş anlamda anlayarak faiz  ve rantı da 
katabiliriz. Formüller bu iki farklı  durumu da ifade  edebilecek biçimde 
düzenlenmiştir. Dikkat edilmesi gereken nokta gelir türü KDV'de ser-
mayenin yıpranma payı yani amortismanlar; tüketim türü KDV'de 
sermaye mallarının tüm değeri düşüldüğü halde ücret tipi KDV'de ise 
amortismanlar de birlikte sermaye payı yani kâr (+ faiz  -J- rant) da dü-
şülmektedir. Ücret türü KDV, sadece hizmet sektöründe çalışanların 
bordroları üzerine yüklenen diğer ücret vergisi "Seçici İstihdam Vergisi" 

76 C.V.Brown, P.M. Jackson, op.  cit.,  ss. 386-387. 

77 J.F.Due, "The Case For the Use of  the Retail of  Sales Tax in Prefence  to the Value 
Added Tax", Broad Based Taxes.„ op.  cit.,  ss. 205-214. 

78 Yenal öncel. op.  cit.,  s. 234. 
79 Cari Shoup, op.  cit.,  s. 252. 



394 VERG  TEORİSİNDE  YENİ  GELİŞMELER 

(SET)*den; bütün sektörlerdeki ücretleri kapsayan genel bir ücret vergisi 
olması itibariyle ayrılmaktadır. 

Bu durumda ücret türü KDV'nin iki faktörlü  bir kapalı ekonomide 
uygulanması sonucunda makro düzeydeki matrahı : 

Toplam  Matrah  = Y — P = C  + I  — (D  + P) == W 

= Milli  Gelir  — Kâr  (+  Faiz  + Rant)  = Ücret  Payı 

Firma düzeyindeki mikro matrah ise : 

Matrah  = Firmanın  Ücret  ödemeleri 

İktisadi etkilerine gelince: (1) Öncelikle ifade  edelim ki bu tür 
KDV'si pek uygulama olanağı bulması ihtimali olmayan tiptir. Çünkü 
diğer ücret vergileri-öj-neğin Seçici istihdam Vergisi- gibi popüler olma 
yan ve en çok himaye edilmesi gereken faktör  geliri üzerine oturan bir 
vergidir: Nitekim İngiltere'de KDV'ne geçibrken SET kaldırdmıştır.(2) 
Bu türün uygulanması halinde yalnızca ücretlerin matraha sokulması, 
verginin genel yani bütün sektörleri kapsaması ve sermaye payları ile 
amortismanların vergi dışı bırakılmasının muhtemel bir sonucu olarak; 
işletmelerde sermaye yoğun tekniklere doğru kayılması ve optimum kay-
nak tahsisinden ayrılınması söz konusudur. Ancak sonuç olarak istihdam 
hacminin küçülmesi ve işsizliğe yol açılması ihtimali bulunduğundan, 
diğer ücret vergileri gibi sosyal huzursuzluk yaratır. (3) Dolayısıyla 
yalmzca etkinhk açısından değil ama eşitlik açısından da sakıncalı 
sonuçlar doğurabilir. 

C. KDV'nin Açık Ekonomide Uygulanması: 

AET açısından KDV'nin tercihini gerektiren husus, bu verginin 
açık ekonomide uygulanması durumunda; diğer vasıtalı vergilere bakışla 
uluslararası sanayi örgütlenmesine karşı nötr kalması ve dış ticareti 
doğuran mukayeseli avantajları etkilememesidir. 

Dış ticarete konu olan malların vergilendirilmesi ile dgili iki ana 
kural vardır: (1) "Gideceği yer (destination) ilkesi" (2) "menşe (orjin) 
dkesi". KDV'de gideceği yer ilkesinin kabulü halinde mallar üretim 
faktörleri  fiyatları  ile ihraç edilmekte, ülkelerin faktör  donatımından 

'SET'in gerekçesi için bkz: N.Kaldor, Causes  of  the  Slow  Rate  of  Ecorıomic  Groıcth  of  the 
United  Kingdom,  Cambridge TJniversity Press, 1966. Sonuçlan için bkz:. W.B. Reddeway, 
Effects  of  the  SET:  First  Report  London, HMSO, 1970. 
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doğan mukayeseli avantajların beslediği dış-ticaret engellenmemekte 
ve KDV'ni malları ithal eden ülke almaktadır. 

Bir açık ekonomide GSMH'yı veren formül: 

GSMH  = C + I  = W  + P + D + X  — M 

Buradan, I F + P + D — I  = C  + X  — M 

, Eğer gideceği yer ilkesi cari ise tüketim türü KDV'ni tanımlayan 
matrah olan (W + P -f-  D — I)-ki bu da C nin perakende satışlarına 
eşittir-farklı  olarak X'in (ihracatın) düşülmesi ve M'nin (ithalat) 
toplanması gerekir80. Yani yukarıdaki formüldeki  değişikbği yaparak, 
bir açık ekonomide tüketim türü katma değer vergisinin gideceği yer 
dkesine göre makro düzeydeki toplam matrahı : 

Toplam  Matrah  = C  — X  + M dir. 

Yine tüketim türü KDV'de orjin ilkesinin uygulanması hahnde, açık 
ekonomide makro matrahı : 

Toplam  Matrah  = C  + X  — M olur. 

Şimdi kısaca KDV'nin hesaplanması yöntemlerine değinebm. 

D. KDV'nin Hesaplanması Yöntemleri: 

KDV'nin hesaplanmasında üç yöntem vardır: (1) Birincisi "top-
lama yöntemi" (2) İkincisi "çıkarma yöntemi" (3) Üçüncüsü "verginin 
mahsubu (vergi kredisi) yöntemidir". Yalnız genellikle bu hesaplama 
yöntemleri ile kabul edilen KDV türü arasında ilişki vardır81 . 

a, Toplama  Yöntemine  Göre  KD  V'nin  Hesaplanması: 

Katma değer faktörlerin  faaliyetlerinden  doğduğuna göre bu katma 
değeri firma  tarafından  faktörlere  yapılan ödemeleri toplayarak da 
hesaplayabdiriz. Doğal olarak amortismanların çıkartıldığı net kârı 
da toplama katmak gerekir. Bu yönteme "toplama yöntemi" denir. 
Dikkat edilirse bu toplama yöntemi "gelir türü" KDV'ne uygun olmak-
tadır. Çünkü böylece hesaplanan matrah bütün faktörlere  yapılan ödeme-
leri kapsamaktadır ve matrah (ücret-(-kâr4-faiz-f-rant)  tan oluşur. 
Yalnız kârın hesabında amortismanlar düşülür. Stokların muhasebe-
leştirilmesi aynen gelir vergisinde olduğu gibidir. Firma satın alacağı 

80 İbid.,  ss. 255-257. 
81 C.Shoup, op.  cit.,  s.  257-261. 
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yerde kendi sermaye mallarım üretse bu sermaye malları dolayısıyla 
yaratılan katma değer vergi matrahı tarafından  kavranır. 

b. Çıkarma  Yöntemine  Göre  KD  Vnin  Hesaplanması: 

Tüketim türü KDV için uygun olan hesaplama yöntemi "çıkarma 
yöntemi'dir. Bu yöntemde firma  satışlarından, alışları ve sermaye 
mallan satın alımları düşülür. Ayrıca firma  içerisinde üretilen yatırım 
mallan ve stok artışları, toplam yatırımlara dahil olduklarından tüketim 
türü KDV'nin matrahından çıkartılması gerekir. Böylece geriye matrah 
olarak, üretimin tüketilen kısmı kalmaktadır82. Bu yöntem stok değer-
lendirilmelerine ve amortisman ayrılmasına ihtiyaç göstermemesi 
nedeniyle yönetimi kolay bir yöntemdir. Nitekim bu çıkarma yöntemi 
gayri safi  hasda türü KDV'nin hesabı için de kullandabilir. Tüketim 
türünün matrahına yatırım malları bedellerinin ve stok artışlarının ek-
lenmesi halinde gayri safi  hasıla türü KDV'nin matrahı elde edilir. 
Yine bu gayri safi  hasda türü KDV'nin matrahından amortismanlar 
indirdirse, gelir türü KDV matrahı bulunur. 

c.  Vergi  Mahsubu  (Vergi  Kredisi)  : 

Bu yöntem, çıkarma yönteminin özel bir hali olup geniş kabul 
görmektedir. 

Bu yöntemde firma  hiç bir indirim yapmaksızın satışları tutarına 
katma değer vergisi oranını uygular ve bulunan vergi miktarından, alış-
ları üzerindeki katma değer vergisi miktarını mahsup eder. Anlaşılacağı 
üzere, satışlar ve alışlar arasındaki fark  biçiminde belirlenen katma değer 
matrah alınıp vergi tarh eddeceğine, satış tutarı üzerinden tarh edilen 
vergiden alış tutan üzerindeki vergi mahsup edilerek aradaki fark 
vergi tutan olarak hesaplanıp maliyeye ödenir. 

Eğer çıkartma ve vergi mahsubu yöntemlerini mukayese sağlamak 
için birlikte sunacak olursak : 

Çıkartma Yöntemi : 

KDV  Tutarı  — Vergi  haddi  X (Satışlar  — Alışlar) 

82 K.Bulutoğlu, op.  cit.,  s. 393. 
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Vergi Mahsubu (Vergi Kredisi) Yöntemi : 

KDV  Tutarı  — ̂  Satışlarda  tahsil  edilen  ) \ Alışlarda  ödenmiş  ) 
arı  — | KDV  tutarı  j  ~~ f  KDV  tutarı  j 

Bu vergi mahsubu yönteminin başlıca faydası,  toplam vergi yükünü 
ve hasılatını azaltmadan, üretim ve dağıtımın çeşitli aşamalarına ait 
vergi oranlarının farklılaştırılabilmesinin  sağlanmasıdır. Örneğin giyim 
eşyası sektöründe KDV oranının % 20 olması; pamuk, ipbk dokuma ve 
konfeksiyon  aşamalarının hepsinde aynı oranın uygulanmasını gerek-
tirmez. Vergi mahsubu yönteminde ilk aşamalardaki hasılattaki düşüş 
daha sonraki aşamalardaki artışla giderilebüir: Zira bu yöntemde 
malın tüm değeri üzerindeki vergi oranını belirleyen, son aşamada yani 
perakende satış aşamasında uygulanan vergi haddidir. Bu sonuç çıkart-
ma ve toplama yöntemlerinde mümkün değddir. 

Bu sonucun açıklanabilmesi için iki örneğe başvuralım: Birinci 
örnekte KDV çıkarma veya toplama yöntemi ile hesaplanmış olup top-
lam katma değer üzerindeki vergi haddi 170 / 3.500 T.L. yani % 4.857... 
dir. Fakat vergi mahsubu yönteminde ise % 5 dir. Dikkat edilirse 3. 
aşama perakende satış aşaması olarak kabul edilmektedir83. 

Aşama 
Diğer Firma-
lardan Alışlar Katma Değer 

Uygulanabi-
lecek Vergi 

Had. 
Ödenen Vergi Kümülatif 

Vergi 

1 0 1.000 % 5 50 50 
2 1.050 500 % 4 20 70 
3 1.570 2.000 % 5 100 170 

Oysa aşağıdaki ikinci örnekte vergi mahsubu (vergi kredisi) yön-
- temi uygulanmıştır ve görüldüğü üzere ödenen kümülatif  vergi mikta-

rı son yani 3. aşamadaki vergi oranınca tayin edilmektedir. 

Aşama Ödenen Vergi Vergi Kredisi Yoluyla KDV'nin Hesaplanması 

1 
2 
3 

50 
10 

115 

1.000 (satışlar)x % 5 = 50-0 (düşülecek vergi kredisi = 50 
1.500 (satışlar) x % 4 = 60-50 (düşülecek vergi kredisi) = 10 
3.500(satışlar)x % 5 =175-60 (düşülecek vergi kredisi)= 115 

83 Cari Slıoup, op.  cit.,  s. 259. 
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Vergi mahsubu yönteminde toplam katma değer üzerindeki vergi 
haddi 175 / 3.500 = % 5 dir: Dolayısıyla bu oran son aşamanın vergi 
haddine eşit çıkmaktadır veya bir başka deyişle 2. aşamada sağlanan 
% 1 lik vergi haddi indiriminin etkisini, belirleyici had olan son aşamanın 
vergi oranı (% 5) ortadan kaldırmaktadır. Böylece vergi mahsubu yön-
temi geçmişi kapsayacak biçimde bir üniform  vergi haddi getirmekte 
ve had son aşamada kullanılan orandır84. 

KDV'de, vergi mahsubu yönteminin uygulanması halinde dikey 
olarak birbirlerine ürün veren iş kolları arasında vergi yükü bakımından 
farklılaştırma  yapmak mümkün olabilmektedir. Bu farklılaştırmanın  ne-
deni yeniden bölüşüm amacının gerçekleştirilmek istenmesidir. Şöyle ki: 
Çok say  ıda sanayi koluna ürün veren veya tarım gibi korunmaya muhtaç 
temel sektörlerde/sanayi dallarında KDV'ni hafif  tutmak, sonra bu 
ürünler lüks tüketime doğru yönelirlerse vergi oranım yükseltmek ama 
geniş halk kitlelerinin kullandığı ürünlere yönelirlerse vergi oranım 
düşük tutmaktır. Ayrıca vergi mahsubu yöntemi tüketicinin kullandığı 
çeşitli ürünlerin vergi yükünü farklılaştırmaktan  (yatay farklılaştırma) 
başka; bu ürünlere girdi veren iş kollarındaki firmaların  vergi yükünü 
farklılaştırmak  (dikey farklılaştırma)  olanağı da sağlar85. Böylece küçük 
firmalar  ve yoksul tüketicder korunarak verginin hafif  de olsa müte-
rakki kılınmasına çalışılır. 

Dolayısıyla özellikle, tarım, konut ve genel olarak inşaat, küçük 
firmalar  gibi vergi sorunlarında KDV'nin sosyal bakımdan kabul edi-
lebilir olması için uygulanan sıfır  vergi oranı veya çeşitli pozitif  had-
lerinin yönetimi "vergi mahsubu yöntemi" ile mümkün olabilmektedir86. 

Türkçe  Ek-Okuma  Parçaları: 

(1) K.Bulutoğlu, op.  cit.,  Fasıl XIX ve XX, ss. 369-405. 

(2) S.Yenal Öncel, "Katma Değer Vergisi ve Uygulama Esasları", Maliye  Enstitüsü  Kon-
feransları,  XIII. Seri, Sene 1974, İstanbul, I.I.F., 1975, ss. 227-247. 

(3) Ö.Uluatam, Enflasyon  ve  Devlet  Gelirleri,  Ankara, S.B.F. 1981, Bölüm II, ss. 48-95. 

84 C.Shoup, op.  cit.,  s. 259. 

85 K.Bulutoğlu, op.  cit.,  s. 395. . 

86 Cari Shoup, The  Value  Added  Tax,  Center of  Planning and Economic Research, 
Athens, 1973, ss. 32-43. 
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Sorular: 

(i) Türkiye'de 1981 yılı içerisinde fiyatlar  genel seviyesinin % 50 artacağını varsayarak; 
gelir vergimizin yeni tarifesinin  (asgari geçim indirimini de dikkate alarak) ne ölçüde "mali 
sürüklenme" olayına neden olacağını hesaplayınız. Bu durumda ayrıca gelir vergimizin ücretler 
yolu ile maliyet enflasyonuna  katkısı nasıl saptanabilir? Bu % 50 lik enflasyonun  gelir vergi-
sinin üzerindeki etkisini nötralize etmek için ne yapılmalıdır ? 

(ii) Gelir vergimizin yeni tarifesini  göz önünde bulundurarak bu pozitif  tarifeye  bir nega-
tif  tarifenin  (negatif  gelir vergisinin) nasıl monte edileceğini her iki tarifeyle  birlikte yazarak 
gösteriniz. (Negatif  gelir vergisi için t = % 40 kabul ediniz). 

(iii) Gelir vergisi, harcama vergisi ve katma değer vergisi arasında ilişki kuran veya geçiş-
meyi sağlayan hangi husustur? örneğin "İki basamaklı harcama vergisinin" birinci basamağım 
neden katma değer vergisi oluşturmaktadır? Sizce Türkiye'de gelir ve harcama vergilerinden 
hangisi ve neden tercih edilmelidir ? 

(iv) Üç firmanın  bulunduğu bir açık ekonomide alışlar ve satışlar şöyledir. 

Üretici Toptancı Perakendeci 

5.000 TL. Satış 2.000 TL. İthalat 12.000 TL. Satış 

1.100 TL. İhracat 

10.000 TL. Yurtiçi Satış 

(a) Bu ekonomide yaratılan toplam katma değeri hesaplayınız. 

(b) Bu ekonomide her mükellefin  ödeyeceği KDV sini ve toplam KDV hesaplayınız. 

Not: Bu açık ekonomide gideceği yer ilkesi uygulanmakta ve dolayısı ile KDV 
iadesi yapılmaktadır. 

i 



ONBİRİNCİ BÖLÜM 

KAMU IKTISADI 
TEŞEBBÜSLERINDE 
FIYATLANDıRMA 

1. KİT'LERİN KAPSAMI: 

A. KİT'lerin Çalışına Alanları: 

KİT'lerde bir etkinlik sorunu olarak ortaya çıkan fiyatlandırmayı 
ele almadan önce, bu kuruluşların iktisat teorisindeki yerlerini saptama-
ya çalışalım; 

Öncebkle, (Bölüm: l. l) 'deki (Çizelge: 1.1) i hatırlatarak konuya 
girelim. 

(Çizelge 11.1) 

Ekonomik 
Mallar 

»-Kişisel 
Mallar 

.Özel Teşebbüsçe 
Sağlanan 

•KİT'Ierce 
Sağlanan 

• Sosyal 
Mallar 

- Doğal 
Tekeller 
(Public 
Utilities) 

Kilit 
Endüstriler 

^(İşletmeci 
Kuruluşlar) 

Üretimin Finansmanı 

(Fiyatlarla) 

Görüldüğü gibi, KİT'ler kendi aralarında kamu hizmet kurumları 
(pubbc Utilities) veya doğal tekeller ile kilit endüstrder (işletmeci 
kuruluşlar) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kamu hizmeti kurumları 
dediğimiz gruba örnek olarak, Türkiye'den (TEK, DDY, THY, EGO, 
PTT, DHM, Denizcilik Bankası) ve işletmeci kuruluşlara ise (Etibank, 
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TKİ, Sümerbank, DMO, GÎMA, Ziraat Bankası, Demir-Çebk, Çimento 
Sanayii veya Azot Sanayii) gibi örnekler verebiliriz.* 

* 

Şimdi, bu çizelgeden hareketle KİT'leri tanımlamaya çalışalım. 

B. KİT'lerin Tanımı: 

KİT'leri tanımlamak istersek, kabaca: Kişisel mal üreten, sermayesi-
nin % 50'sinden çoğuna kamunun sahip olduğu ve sosyal yarar amacına 
göre faaliyette  bulunan firmalardır. 

Böylece KİT'lerin tanımına ilişkin olarak üç önemb nitebk ortaya 
çıkmaktadır : 

(i) KİT'ler kişisel mal üretecektir; yani bu mal ve hizmetler bö-
lünüp, eklenebilecek ve fiyatlandırdabilecektir.  Bir başka deyişle, 
tüketimleri dışarıda-tutulabden ve rakip mallardır. Dolayısıyla "ödeme 
arzusu" (wilhngness to pay) ölçütü esas alınarak tüketicilere fiyat  meka-
nizması tarafından  tayınlanacaktır. 

(ü) Sermayesinin % 50'sinden çoğuna kamunun (devlet -j- mahalli 
idareler) sahip olması gerekir. Bu husus, firmalara  sosyal tercihlere 
göre kaynaklarını tahsis etme ve sosyal yararı amaçlayabilme olanağını 
sağlar. 

(iii) Özel sektördeki kâr amacına karşdık, KİT'ler sosyal yararın 
azamileştirilmesi amacını güdeceklerdir. Yani, sosyal refahın  artırıl-
masını amaçlayacaklardır. Yalnız ticari amaç (kâr) ve kamu yararı 
birlikte güdülecektir; yani kâr gerekh fakat  yeterb değddir1. Dolayısıyla 
KİT'ler piyasa mekanizmasının dikkate almadığı dışsal ekonomileri, 
üretici ve tüketici fazlalarım  göz önünde tutarak fiyatlama  yapacak-
lardır. Ayrıca sosyal yararın azamileştirdebdmesi için belli fiyatlama 
kurallarım ve örneğin genellikle, marjinal mabyet fiyatlandırmasmı 
uygulamaları gerekir. 

t 
C. KİT'lerin Kuruluş Amaçları: 

Sosyal yararı azamileştirmek için faaliyette  bulunan KİT'lerin 
kuruluş amaçları, teoride dört noktada toplanabilir ve sosyal yarar 
bu dört kuruluş amacımn bir bdeşkesi olarak ortaya çıkar. 

•Buradaki sınıflandırmamızda  temel aldığımız ölçüt yasal bir esas olmayıp, dünyadaki 
genel uygulamalardır. 

1 Michael Webb, The  Economics  of  Nationalized  Industries,  London, Nelson, 1973, s. 8. 
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Bu kuruluş amaçları; ekonomik etkinlik, kârlılık, gelir dağılımını 
etkileme ve makro ekonomik politikaları gütmedir, şimdi kısaca bu 
kuruluş amaçlarından nelerin kastedildiğini ifade  ederek ilerleyelim2. 

a. Ekonomik  Etkinlik  : 

Aslında ekonomik etkinlik. " yönetimsel ve teknolojik etkinlik" ve 
"kaynak tahsislerinde etkinlik" olmak üzere ikiye ayrılır. 

(i) Yönet imse l ve t ekno lo j ik e tk in l i k : Bu tip etkinlik, gir-
diler ve çıktılar arasında firma  düzeyindeki dişki ile ilgdidir. X-etkinlik* 
(X-efficiency)  tipindeki etkinliği içerir. Veri üretim düzeyinin gerçek-
leştirdmesi için daha az girdi kullanılması veya veri girdi düzeyi ile daha 
fazla  üretimde bulunulmasıdır. 

(ii) Kaynak t ahs i s l e r inde e tk in l i k : Bütün ekonomideki 
kaynak tahsislerinin optimal olması ve dolayısıyla sosyal refah  sınırı 
eğrisi üzerinde bulunulmasının sağlanmasıdır. Böylece piyasa me-
kanizmasının dışsal ekonomileri dikkate almaması yüzünden ortaya 
çıkan sosyal ve kişisel fayda  ve maliyetler arasındaki farklılaşma  gide-
rilmiş olur. KİT'ler, fiyatlandırmada  bu hususları göz önüne almak 
durumundadır. 

b. Kârlılık: 

KİT'lerin gayrisafi  ticaret fazlasını  (gross trading surplus); toplam 
varidatın, işletme maliyetini (operating cost) aşan kısmı olarak tanımla-
maktayız. Kâr ise, gayrisafi  ticaret fazlasının  amortisman ve faiz  gider-
lerinden arta kalan kısmıdır3. 

(1)  GTcF = T.V.-j.M. K' = Net  kâr 
GTcF — Gayri  safi  ticaret  fazlası 

(2)  K = GTcF-S.M. T.  V. = Toplam  varidat 
K = Kâr 

(Z)  K' = K-T- T = Vergi 
\ S. M. = (Faiz  -(-  Amortisman) 

İ.  M. — İşletme  maliyeti 

2 Ray Ress, Public  Enterprise  Economics,  London, Weidenfeld  and Nicolson, 1976, ss. 
1-11. 

Aşırı maliyet (excess cost) 
*X-etkinsizlik derecesi = —— — 

Fiili maliyet (actual cost) 

3 İbid.,  s. 4. 
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Yukarıdaki açıklama özel teşebbüs için kârlılık hesabım göstermek-
tedir. Oysa KÎT kârlılığının saptanmasında temel abnması istenen 
GTcF dir. Yani KÎT kârlılığından kastedden GTcF olup (1) 'de durul-
malıdır. Özellikle bu öneri, kamu hizmeti kurumları (public utdities) 
için geçerli bir argümandır. Dikkat eddmesi gereken husus, bu takdirde, 
KİT'lerde uzun dönem marjinal maliyet fiyatlandırdmasma  başvurul-
ması halinde bile, bir GTcF elde eddebilmesidir. 

Siyasal açıdan KİT'lerin kârlılığının iki önemli sonucu vardır : 

(i) F inansman : 

KİT yatırım hedefleri  saptanmış iken, KİT'lerin net katkısı, 
Maliye Bakanlığına o yatırımların tümüyle bu kaynaktan finanse  edile-
bilmesi olanağını verir. Yatırım fonlarının  bu kuruluşlarca sağlanabil-
mesinde kullanılan iki kaynak vardır : 

(1) Ayrdan amortismanlardan oluşan kendi rezervleri 

(2) Maliye Bakanlığının (Hazinenin) sağladığı borçlanma olanak-
ları. 

Oysa bilindiği gibi Hazine bu fonları  vergi, borçlanma veya KİTlerin 
, gayrisafi  ticaret fazlaları  ile elde eder. Veri plan yatırım hedefleri  söz 
konusu iken daha küçük gayrisafi  ticaret fazlası  (GTcF) elde edilmesi, 
daha yüksek vergi hasılatı veya borçlanma demektir. Ya da diğer kamu 
harcama programlarında kısıntı-yapdmasını gerektirir. Veya KİT'lerin 
ek finansman  talepleri uzun süre Türkiye'de olduğu gibi Merkez Ban-
kası kaynaklarından emisyonla karşılanabihr. Yalnız emisyon fiyatlar 
genel düzeyinin artışına yol açmazsa bir karşılıksız (ve faizsiz)  borç-
lanma, eğer yol açarsa nakit değerler üzerinden alman bir vergi de-
mektir4. 

(ii) Güdüleme (Mot ivat ion) : 

KİT'lerde kârlılık peşinde koşmak yönetsel ve teknolojik etkinliği 
(X-efficiency)  artırma yöntemi olarak düşünülebilir. Çünkü, aşikârdır ki, 
kârın azamileştirilebilmesi için her üretim düzeyindeki maliyetlerin 
minimumda tutulması gerekir. Oysa KİT'lerin bir çoğunun çeşitli 
piyasalarda tekel durumunda bulunmaları nedeniyle kârlarını maksimize 
etmeleri, tekelci aşitı kârların doğmasına, kişisel ve sosyal maliyetler 

4 Milton Friedman, İnflation  :  Causes  and  Consequences,  London, Asia Publishing House, 
1963, s. 14. 
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ile faydaların  farklılaşmasına  yol açar. Örneğin monopol durumunda 
olan KİT'ler, teknik ve yönetsel etkinliklerini artırmadan, yalnızca 
fiyatlarım  yükselterek kârlarım çoğaltabilirler. Bu durum, kârlılık ama-
cının; fiyatlandırma  politikaları aracılığıyla kârların ayarlanmasının 
söz konusu olduğu dönemlerde, etkinliği artırıcı yönde yardımcı olma-
dığına işaret etmektedir. Örneğin zamlar dolayısıyla kârlılıktaki artış, 
etkinliğin de arttığını göstermez. Bu durumda etkinliği ölçmede yapıl-
ması gereken iş; kârlılık ölçütü yanında uygulama göstergelerinin 
(performance  indicatörs)5, yani kapasite kullabımı, üretim hacmi, 
hasıla /emek oranının,... irdelenmesidir. 

c.  Gelir  Dağılımını  Etkileme: 

Siyasal iktidarın veya daha doğrusu bir hükümetin ekonomideki 
hane halkı arasındaki reel gebr dağılımına ihşkin belli bir tercihinin 
bulunacağı açıktır. Hükümetler bu görüşlerini, bütçeler ile yani vergi 
sistemini ve kamu harcamalarım düzenleyerek ekonomiye yansıtmaya 
çalışırlar. Dolayısıyla hükümetler çeşitli politikalar aracılığıyla, reel-
gelir dağılımını etkilemeye" uğraşırlar6: 

(i) Belli bir minimum gelirin altında kalan gebr gruplarına yapılan 
doğrudan yardımlar (yaşlı / kimsesizlere maaş bağlanması gibi). 

(ii) Belli gruplara, bebi mal ve hizmetlerin sübvansiyonlu fiyatlarla 
sunulması: Bazen fiyat  sıfır  bde olabilir. (Sağlığın sosyalizasyonu, pa-
rasız eğitim kurumları, düşük kiralı devlet konutları gibi.) 

(iii) Fiyat sübvansiyonu çıktı (mal) piyasasında yapılacağına, 
girdi (faktör)  piyasında yapdarak, reel-gelir dağıbmı düzeltilmeye 
çalışılır. (Asgari ücret düzenlenmesi, tarımsal girdderin sübvansiyonu 
gibi). 

Bunların hepsi bütçe yani kamu harcamaları (transferler  ve süb-
vansiyonlu fiyatlar)  ile vergi sistemi aracılığı ile başanlanlardır. 

Yalnız, KİT'lerin kararları da, gebr dağdınıı üzerinde önemli etkder 
yaptığından, hükümetlerin gebr dağılımı politikaları oluşturulurken dik-
kate alınmalıdır. Bu nedenle gerçekten KİT faaliyetleri  de bu amaçla 
kullanılabilirler; zira gebr dağdımını arzıı edilen yönde değiştirebilmek 
için diğer politikalara bakışla daha ucuz ve etkin bir biçimde uygula-

5 I.C.Byatt, "Financial Objectives of  Public Corporations", RIPA / 1980, Workshop 
on Public Enterprise, discussion paper, s. 11. 

•6 Ray Rees, op.  cit.,  s. 5. 
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nabdirler. Bu gibi durumlara örnek olarak KİT fiyatları,  yatırım alan-
ları, istihdam lıacmi gösterilebilir. 

Ayrıca, KİT'lerin varlığı, fiyat  politikasının ötesinde, mülkiyet 
(servet) dağılımını da etkiler7: 

a K  j  K  = KIT  sermaye  stoğu 
K  — Toplam  sermaye  stoğu 

Nitekim servet dağılımındaki eşitlik açısından a katsayısı önemli bir 
göstergedir, a katsayısı yükseldikçe, servet dağılımı giderek eşitleniyor 
demektir. 

d.  Makro-Ekonomik  Politikaları  Uygulayabilme: 

Makro-ekonomik politikalar KİT'lerle ilgili kararlardan etkilendiği 
gibi, KİT'ler makro-ekonomik politikaları uygulama aracı olacak kulla-
nılabilir. Makro-ekonomik politikaların oluşturulmasında dört hedef 
değişkeni (target variables) esas alınır. Bunlar8: 

(i) İşsizlik düzeyi 

(ii) Faiz haddi 

(in) Ödemeler bilançosunun açık / fazla  vermesi 

(iv) Potansiyel milli hasılanın büyüme haddi. 

Bu değişkenlerin genellikle maliye ve para politikaları yardımıyla et-
kilenmesine çalışılır. Bu maliye ve para politikalarının yanında, doğrudan 
idarî müdahalelerle (fiyatlar  ve gelirler politikası "prices and incomes 
policy") piyasayı etkilemek de mümkündür. Ayrıca KİT'ler;n faaliyet-
leri ve özellikle yatırım, ücret ve fiyat  politikaları da bu hedef  değişken-
lerin değerlerini etkileyecektir. Örneğin KİT'lerin yatırım harcamaları 
kısa-dönemde çoğaltan etkisi de toplam ekonomik faaliyet  düzeyine 
tesir eder ve uzun dönemde üretim potansiyelinin büyümesine yardımcı 
olur. 

Ashnda KİT'lerin bu amaçlarının uyum içerisinde olduklarını 
söylemek mümkün değildir. Genellikle "ekonomik etkinlik ve gelir 
dağdımı amaçları" veya "kârlılık ve makro-ekonomik politikaları gütme 
amaçları" ya da "karlılık ve ekonomik etkinlik amaçları" çatışabilir9. 

7 J.E.Meade, Efficiency,  Eqııality  and  the  Oumership  of  Properly,  op. cit., s. 66. 
8 Ray Rees, op.  cit.,  s. 6. 
9 ibid.,  ss. 8-11. 
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D. KİT'ler ve Almaşık önlemler: 

Kuruluş amaçları, KİT'lerin varlık nedenlerini açıklar. Ancak bu 
nedenlerin bulunduğu her ekonomide KİT'lerin kurulması yoluna gidil-
memiştir. Örneğin A.B.D.'de "KİT Ekonomisi" diye bir iktisat dalı 
olmayıp, bu konular "Sanayi Örgütlenmesi" alanı içerisinde düşünül-
mektedir. Sanayi örgütlenmesi ise iki hususu dikkate alır: (1) İşletmeler 
çeşitli piyasa şekilleri içerisinde nasıl fonksiyonlarını  yerine getirirler 
(2) Bu fonksiyonlar  kamu çıkarları ile nasıl uyumlaştırılabibr. Bu ikinci 
husus işletmelere karşı yürütülen kamu politikalarma vücut verir. 
Aşağıda (Çizelge: 11.2)'de bu durum gösterdmektedir10. 

(Çizelge: 11.2) 

Kamu Politikaları 

1. Laissez-faire  (Serbest piyasa düzeni) 

I 

\ 
2. Aııtitröst (Tröstleşme-karşıtı uygulamalar) 

I 
I 

3. Düzenleme / Regulation (Tarife  düzeylerinin 
ve yapılarının düzenlenmesi) 

I 
4. Diğerleri (Sübvansiyonlar, karteller) 

Anlaşılacağı üzere ABD uygulamalarında KİT'ler son çaredir ve dke 
olarak, özel teşebbüsün faaliyetlerinin  kamu çıkarı ile çatışması halinde 
yasal önlemler ve denetim veya mali araçlara başvurulmaktadır. 

2. KİT'LERDE FİYATLANDIRMA 

A.Fiyatlandırma Sorunu: 

Ana özelbklerini yukarda ele aldığımız KİT'lerin fiyatlandırma 
sorunu, firma  düzeyindeki bir mikro etkinlik (X-efficiency)  konusu 
olmanın ötesindeki bir husustur. Özelbkle, Türkiye gibi azgelişmiş 

\ 
KİT'ler 

10 ^illiam G. Shepherd, The  Economics  of  Industrial  Organisation,  Englewood, N.J.Pren-
tice-Haıl, s. 5. 
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ülkeler açısından KİT fiyatlandırması,  şu diğer iki hususu; yani makro 
etkinlik ve gelir dağılımını da kapsar. Böylece Türkiye'de KİT fiyat-
landırması aşağıdaki hususları içerir: 

(1) Mikro (firma  düzeyindeki) etkinlik: (X-etkinlik  / İkinci-en-iyi) 

(2) Makro etkinlik (toplam kaynak tahsislerinde etkinlik / Potan-
siyel refahın  maksimizasyonu) 

(3) Gelir dağılımı (veya adalet sorunu) 

Bunlardan dki, mikro etkinlik, firma  düzeyindeki optimizasyon soru-
nu olup, her üretim düzeyindeki maliyetlerin minimize edilmesi ve kârın 
maksimizasyonu ile gerçekleştirdir. Bu açıdan bakıldığında konu salt 
bir fiyatlandırma  sorunudur ve piyasa mekanizmasına terkedderek, 
rekabet koşubarı içerisinde çözülmelidir. Bir başka deyişle mikro et-
kinlik, kârlıbk (surplus) dkesine paraleldir. Statik ekonomi koşullarında 
hükümetler kendi denetimlerindeki KİT'lerin fiyat-hasıla  kararları ile 
monopolcülerin davranışlarını etkileyebilir. Yalnız bu durumda mono-
polcülerin varlığı ancak ikinci-en-iyi durumuna geçilebilmesine olanak 
veriri1. Yani (Şekil: 11.1) hükümetler monopolcülerin bulunduğu bu eko-

11 Ray Ress, op. eti.,  ss. 34-35. 
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nomiyi M noktasından ikinci en iyi konumlarını belirten SJ S 2 eğrisi 
üzerindeki D noktasına geçirebilir. F JFT eğrisi ise birinci-en-iyi (Pareto 
optimal) noktaları göstermektedir. 

Makro etkinlik ise zaman boyutlu üretim olanakları eğrisi üzerin-
deki optimal yatırım hacmini veren noktanın seçimi için toplam kaynak-
ların tahsisindeki etkinlikle ilgdidir (Bölüm: V/ 4-B). Bu nedenle makro 
etkinliğin kaba bir göstergesi de veri yatırım hacmi ile maksimum bü-
yüme hızının elde edilmesidir. Yalnız makro etkinlik söz konusu oldu-
ğunda, çocuk endüstriler argümanı veya faiz  haddinin zaman tercilıindeki 
yetersizliği nedeniyle, bu tip etkinliğin piyasa mekanizması tarafından 
sağlanamayacağı savunulur. Bu nedenle ya gümrükler, kotalar ve süb-
vansiyonlar gibi himaye politikaları ile piyasa mekanizmasının zaafları 
giderdmeye çalışılır veya kamu sektörünün (KİT'ler) oluşturulduğu 
ve özellikle bu sektörde piyasa mekanizması yerine planlamaya baş-
vurulduğu görülür. Aşikârdır ki planlama piyasa mekanizmasının 
adem-i merkeziyetçi (decentralized) olmasına karşılık, merkeziyetçi 
(centralized) bir kaynak tahsis mekanizmasıdırl2. 

Adalet veya gelir dağdımı sorununun, fiyatlandırma  konusuna 
ithal eddmesi, ashnda yadırganması gereken bir tutumdur. Nitekim, 
Neo-klasik teoriye göre gelir dağılımı kaynak tahsislerinin (yani faktör 
arzının) bir türevidir: Bir sonuçtur. Yalnız KİT'lerin mülkiyetinin ka-
muya ait olması nedeniyle gelir dağılımına ilişkin sosyal tercihlerin, 
oy-mekanizması yolu ile bu kuruluşların fiyatlarına  yansıması kaçınıl-
mazdır. 

Uygulamaya bakıldığında, Türkiye'de KİT'lerin tek tek ve bir bütün 
olarak zararlarma işaret ederek, mikro etkinliklerinin bulunmadığı 
söylenebilir. Bir başka deyişle, kârlılık ilkesi unutularak, planlama 
mekanizması yardımıyla üretim ve yatırım hedefleri  verilerek, kaynak 
tahsislerinde etkinlik gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Büyüme hızının 
düşmesi, sanayide atıl kapasite ve yatırımlardaki yetersizlik "merkeziyet-
çi planlama mekanizmasının adem-i merkeziyetçi piyasa mekanizma-
sına bakışla zannedildiği kadar üstün olmadığını"13 ortaya koymakta-
dır. Asıl önemli olan, sosyal tercihler ve oy mekanizması yolu ile KİT 
fiyatlarının,  eşitlik kaygısıyla,  siyasi fiyatlara  dönüşmesidir. 

12 Wlodzimierz Brus, "The Centralized Model", The  Market  in  a Socialist  Economy,  Lon-
don, Routledge and Kegan, Paul, 1972, ss. 62-89. 

13 Wlodzimierz Brus, "Some General Problems of  Decentralization in a Socialist Planned 
Economy", The  Economics  and  Politics  of  Socialism,  London, Routledge and Kegan Paul, 
1973, ss. 1-21. 
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Aslında adalet (eşitlik) sorununun en radikal çözümü, ilkel toplum-
da olduğu gibi "fazla"  (surplus) yaratmamaktır. Fakat toplumumuzun 
gündeminde kalkınma sorunu olduğuna göre, ekonomimizin ve KÎT' 
lerin "kârblık / etkinlik" dkesi etrafında  örgütlenmesini önermek yanlış 
sayılamaz. Zira, unutulmamalıdır ki, bizahiti KİT'lerin varbğı ve ser-
maye stoklarının nispî olarak artışı, eşitlik yolundaki en güçlü adım 
dır. Adalet kaygısıyla  KİT'lerin kaynak yaratamaması, dolayısıyla 
(a = Kfc  / K) oranının düşmesi, uzun dönemde gelir ve servet dağdı-
mını bozacaktır. Zaten 1980 yılından beri uygulamalar da bu önerilere 
paralel oluşturulmaktadır. 

B. KİT'lerde Fiyatlandırma Politikaları s 

İste, yukardaki gerekçelerin ışığı altında diyebiliriz ki: KİT'lerde 
fiyatlandırmada  doğru tutum, sosyal refahın  optimal kdınmasında esas 
olan fiyatlandırma  kuralının izlenmesi ve sosyal yararın maksimizas-
vonunu amaçlamaktır. 

Bu nedenle herhangi bir KİT'in amaç fonksiyonu14: 

(1) W  = SB — SC  W = Net  sosyal  refah 

(2) SB = TR  -f  CS  SB = Toplam  sosyal  yarar 
olduğundan  SC  = Sosyal  maliyet 

TR  = Toplam  varidat 

(3) W  = TR+CS—TC  MC  = Marjinal  maliyet 
CS  = Tüketici  fazlası 

bulunur. TC  — Toplam  maliyet 

Bu fonksiyonunun  maksimumunu bulmak için üretime göre türevini 
alır, sıfıra  eşitlersek, sonunda: 

W 4 T  =-RR  ( T R + C S ) - ( T C ) = 0 

Yalnız burada d / dQ (TC) marjinal mabyet ve TR-J-CS ise talep 
eğrisi altında kalan alandır. P (Q) ise talep eğrisi olarak kabul edilirse: 

Q 

(5) TR  + CS  = j P (Q)  dQ 
o 

Eğer yukardaki (4) nolu fonksiyonun  üretime göre entegralini abr-
sak (entegral türevin tersi demektir): 

14 Michael Vt' ebb, Pricing  Policies  for  Public  Enterprises,  London, MacMillan 1976, s.16. 
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(TR+CS)  = Çp  (Q)  dQ 
x J o 

= P (Q)  (bu  ise  fiyattır) 

P-MC  = 0 demektir. 

Anlaşılacağı üzere, sosyal refahın  optimal kılınabilmesi için baş-
vurulan sosyal yararın azamileştirilmesi ilkesi, bizi, sonunda marjinal 
mabyet fiyatlandırmasma  götürmektedir15. 

Yalnız. KİT fiyatlandırmasmı  özel teşebbüsün ticari fiyatlandır-
masından farkb  kılan kalemlere dikkati çekelim. Sosyal yarar (SB), 
yukardan da anlaşılacağı üzere, toplam varidat (TR) ve tüketici faz-
lasından (CS) oluşmaktadır. Bir başka deyişle, toplam sosyal yarar, 
KİT'in ürettiği malın talep eğrisinin altında kalan ve üretim miktarına 
kadar olan (Şekil 11.2) alan (OADQ)'dur: 

(Şekil: 11.2) 

15 İbid.,  s. 17. 
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\ 
V 

Q 
SB = ( P (Q)  dQ  = (TR+CS) 

o 
Ticari fiyatlandırmada  toplanı varidat (TR) hesaba katıldığı halde, 

ödeme yapdmayan bölüm (CS) tüketici fazlası  dikkate alınmaz. Oysa 
tüketici fazlası  da sosyal refahın  bir öğesidir. Bundan da öteye, KİT'in 
üretimi bir dışsal ekonomi yaratıyorsa, bu husus piyasa talep eğrisinin 
dikkate almadığı bir kalem olmakla birlikte, müspet dışsal ekonomi 
ise sosyal yarara (SB) ve eğer menfi  dışsal ekonomi ise sosyal maliyete 
(SC) katmak ve fiyatı  buna göre saptamak doğru olur. 

C. Kısa veya Uzun Dönem Marjinal Maliyetlerin Tercihi: 

Marjinal maliyet fiyatlandırması  ilkesinin kabulüne rağmen, çö-
zülmemiş bazı sorunlar bulunabilir. Örneğin kısa (KMM) ve uzun dönem 
marjinal maliyet (UMM)'lerden hangisi seçilecektir? Önce, bu kısa 
dönem marjinal maliyet (KMM) ve uzun dönem marjinal maliyet (UMM)' 
lerden ne anlaşılması gerektiğini ortaya koyarak ilerleyelim: 

KMM  — (Hammadde  -f-  İşçilik  + Günlük  Bakım)  giderleri 

UMM  = KMM  -f-  (Amortismanlar  -f-  Amortisman  ayrılmamış 
• sermaye  üzerindeki  zımni  faiz  giderleri) 

KMM üretim kapasitesi veri iken bir dave ürünü üretme maliyeti 
olup, UMM'de ise üretken kapasitenin de değişmesine izin verilir16. As-
hnda marjinal maliyet fiyatlandırmasının  esas alınması, KİT ürünle-
rinin fiyatlarının,  bunların kaynak fırsat  maliyetlerini aksettirmesi 
açısından doğru bir karardır. 

Yalnız marjinal maliyet fiyatlandırmasım  uygulamasının bazı so-
runlar yarattığı ortadadır. 

(1) Birincisi, eğer fiyat  kısa dönem marjinal maliyete eşitse, 
talep tam kapasite üretimini aşabilir ve kapasite sınırlaması işin içine 
girdiğinden, fiyatın  tayınlama görevini yapabdmesi için yükseltdmesi 
gerekir. Bu durumda kapasitenin artırılmasını önermek de bir çözümdür 
ama, bu takdirde da ortaya "optimal kapasite"nin belirlenmesi sorunu 
çıkmaktadır. 

(2) İkincisi, marjinal maliyetin ortalama maliyetin altmda seyrettiği 
bir bölgede üretim-fiyat-kararı  alacak isek; marjinal maliyet fiyatlan-

16 William Shepherd-CIair Wilcox, Public  Policies  Totvards  Business,  Homcwood, Kic 
lıard Irwin, 1979, ss. 293-319. 



\ 

412 KİT'LERDE  FİYATLANDIRMA 

rlırmasının açığa (zarara) yol açtığı görülür (Şekil: 11.3). Eğer bir süb-
vansiyon sınırı mevcutsa, bir efektif  kâr hedefi  de verilmiş demektir 
ve marjinal maliyet fiyatlandırması  kuralının düzeltilmesi gerekir. Bu 
duruma başa-baş noktası sınırlaması denir. Üretim hacmi, marjinal 
maliyet fiyatlandırmasma  göre Qa olması gerekirken, başa baş noktası 
sınırlaması dolayısıyla Qt, ve fiyat  Qj, B olur.17 

Şimdi KMM ve UMM'ler arasında bir seçim konusu olduğunda 
önce KMM'in lehinde sayılabilecek hususları görelim: 

(i) Bir kez yatırımlar yapıhp bunlar sabit değerlere dönüşünce eğer 
kapasite üretilen maldan başka bir mabn üretiminde kullanılamıyorsa 
sermayenin başka bir üretime transferi  söz konusu olmadığından, bu 
faktörün  kaynak fırsat  mabyeti sıfırdır.  Bu durumda gerçek sosyal 
fırsat  maliyetini temsil eden UMM değil KMM'dir. Bir başka deyişle: 

17 A.B.Atkinson-J E. Stiglitz. op.  cit.,  ». 462. 
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Fiyat  (P)  = KMM 

olmalı ve (Amortisman + Zımnî faiz  gideri) KİT fiyatlandırmasına 
sokulmamalıdır. 

(ii) İkinci husus ise, kapasite kullanımında belli saat, gün ve mev-
simlerde talep yetersizliğinin görülmesi veya başka bir deyişle, atıl 
kapasitenin mevcut olmasıdır. Bu durumda zirve-dışı talep müşteri-
lerine KMM tarifesini  uygulamak, sosyal refahı  artırmak açısından 
doğru bir tutumdur. Elbet ki uygulamanın arzu edilen sonucu vere-
bilmesi, zirve ve zirve-dışı taleplerin elastiki olmadıklarım varsay-
mak gerekir. 

(iii) Yalmz, bu kaygılar dışında; gelir dağılımını düzeltmek için 
çapraz sübvansiyon yolu ile bazı mal ve hizmetlerin KİT fiyatlarının 
KMM'e eşit veya bunun da altında saptanması-mümkündür. Örneğin 
1979 yılında İstanbul Belediyesi elektriğe yapacağı zamla, otobüs 
taşım fiyatlarını  sıfıra  indireceğini ilan etmişti. Bu durumda, talep 
elastikiyeti ön plana geçmekte ve talebin kapasiteye uydurulmasında 
fiyat  tayınlaması ortadan kalktığından, fizik  tayınlamaya (kuyruğa) 
başvurulacaktır. 

Bütün bu hususlara rağmen, teoride KİT fiyatlandırmasında  UMM'-
in KMM'e tercih edildiğini ve bu tercihin şu gerekçelere dayandırıldığım 
görüyoruz: 

(1) UMM yerine KMM'in kabulü halinde, uzun dönemde fiyat  dal-
galanmalarının olması kaçınılmazdır. Bu durumda, kısa-süreb • ve deği-
şen fiyat  sinyallerinin gönderilmesi sonucunda tüketiciler yanıltılarak 
yanlış kaynak tahsislerine (yatırımlara) yol açıhr18 . Örneğin Türkiye'de 
tüketiciler, uzun dönemde kömür fiyatlarının  petrol fiyatlarının  altında 
olacağını bilselerdi, bütün merkezi ısıtma sistemleri kömürlü yapılırdı. 

(2) Kaldı ki kısa-dönem marjinal mabyetin kabulü halinde, bu 
maliyeti etkdeyen her nedenin ortaya çıkmasıyla bunları hesaplamaya 
çalışmak ve fiyatlara  yansıtmak gerekir ki, bu tutum, yönetim bakı-
mından hem zor hem de masraflı  bir davranıştır. 

"Burada Neoklasik firma  teorisinden borç alacağımız bir şekd yar-
dımıyla KMM ve UMM de kısa dönem ortalama mabyet (KOM) ve 
uzun dönem ortalama mabyet (UOM) eğrilerini ve maliyetlerle ölçek 
ilişkilerini ortaya koymaya çalışalım19. 

18 Michael Webb, op.  cit.,  s. 20. 
19 İbid.,  s. 20. 
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Bu eğrilerden KMM ve UMM'in nasd çıkartıldığını belirtelim: 

KMM  = (TC)  = (KOMl  X Oqx) 

UMM  = (TC)  = (UOM  X Oqx) 

Her iki ifadede  Oqj ortak olduğundan Oqj üretim miktarında 
KOMj = UOM olur. 

Şimdi kapasite (üretim miktarı) ve maliyet ilişkilerini ele alalım: 

(i) Burada 0 q 2 üretim kapasitesi optimal kapasitedir. Çünkü: 

P2  = KMM2  = UMM  = KOM2  = UOM 

(ii) Oqj üretim düzeyinde ise : P = Fiyat 

Pl  = KMMX  = UMM  < KOMx  = UOM 

(iii) Oq3 üretim düzeyinde ise : 

P 3 = KMMİ  = UMM  > KOM$  = UOM 

(Şekil: 11.4) 
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Dikkat edilmesi gereken nokta, marjinal maliyet fiyatlandırmasın-
da Oqj düzeyinde (Oqj X ac) kadar finansman  açığının (zararın) ve 0q 3 

üretim miktarında (0q3 X de) kadar finansman  fazlasının  ortaya çık-
tığıdır. 

Yalnız kapasitenin optimal olması (0q2 ) ancak mutlu bir tesadüf-
tjir ve Oq2 aralığında UMM < UOM ve q 2q 3 aralığında ise UMM > 
UOM dir. Dikkat edilirse birinci aralıkta (Oq2) optimalden düşük ka-
pasite, ikinci aralıkta (q2q3) optimalden büyük kapasite mevcuttur. 

D. Yatırun Kararları: 

Daha önce Fayda Maliyet Analizinde gördüğümüz gibi, objektif 
fonksiyon  veri iken yeni kapasite için yatırım yapılması, ancak yara-
tdacak ek sosyal yararın sosyal maliyeti aşması halinde geçerlidir. Eğer 
doğrusal bir talep eğrisi bulunduğunu varsayarsak, ek sosyal yaran 
bize verecek olan20 : 

ı 
11 2 (Pi+Pz) A Q 

Burada pj orjinal ve p 2 yeni fiyat,  AQ ise yeni kapasite yatırımının 
doğurduğu üretim artışıdır. Oysa b'ye yeni kapasitenin ürettiği bir bi-
rim ürünün işletme maliyeti (running cost) ve B'ye dönem başına yılbk 
sermaye maliyeti dersek, toplam mabyet b A Q + B olur. Eğer fiyat-
ların kısa dönem marjinal maliyetlere eşit saptandığını varsayarsak 
(pj = p 2 = m2 ) yatırım ancak: 

1/2 ( m ı  + m2) AQ > B + b AQ 

ise yapdmaya değerdir. Eğer kapasite optimal ise yukarıdaki eşitsizlik 
eşitlik haline dönüşür. 1/2 (mt + m2) = m deyip, her iki tarafı  A Q'ya 

bölersek: 

B 
m = „ j  b olur. 

A Q 
B / AQ ise dönem başına kapasiteyi bir birimlik artırmamn mab-

yetidir. Eğer B = B / AQ dersek: 

m = B b bulunur. 

Bu sonucu yorumlayacak olursak21: 

20 İbid.,  s.  21. 
21 İbid.,  s. 23. 



416 KİT'LERDE  FİYATLANDIRMA 

(1) Kapasitenin optijnal olduğu durumda mevcut kapasiteyi daha 
yoğun biçimde kullanarak üretimi bir birim artırmanın maliyeti (m), 
kapasiteyi bir birim artırarak üretimi artırmanın maliyetine (B -f-  b) 
eşittir. Böylece kısa dönem marjinal maliyet (KMM = m) uzun dönem 
marjinal maliyet (UMM = B + b)'ye eşit olur. 

(2) Eğer m > B -(- b ise, ilave bir birimlik ürünün üretilmesi, kapa-
siteyi artırarak çok daha ucuza mal olur. Tersinde ise, kapasiteyi da-
ha yoğun kullanmak daha tasarrufludur. 

(3) Dolayısıyla yatırım kuralı : 

m > B + b 

dir. Tersi durumda kapasitenin daraltılması (disinvestment) gerekir. 

E. Dengesizlik Durumu: 

Dengesizlik durumuyla kastedden: (1) Talebin kapasiteyi aşması 
yani KMM > UMM olması durumunda kapasite optimal altında 
demektir. (2) UMM > KMM olduğunda atıl kapasite vardır. 

a. Kapasitenin  Optimal-altı  Olması: 

Sorunu basite indirgemek için, varsayalım ki fabrikanın  başka 
mal üretimine dönüştürülemediği, ölçekten getirinin sabit kaldığı, 
fiyatların  ve teknolojinin değişmediği ve eldeki tüm fabrikaların  ma-
liyet özelliklerinin kurulacak kapasiteler ile aynı bulunduğu bir du-
rum söz konusudur. 

Aşağıdaki (Şekil: 11.5) de talep eğrisi DjDi iken, devir alınan 
kapasite 0q, ise optimal fiyat  pj olup KMM=UMM'dir. Varsayalım 
ki talep eğrisi D2D2ye kaydı ve kapasitenin artırdabilmesi ise yıllar 
olacaktır. Eldeki kapasitenin devamı durumunda yeni optimal fiyat 
p 2 olacaktır ve yeni kapasite işletmeye açdıncaya dek de sürecektir. 
Yalnız yeni kapasite üretime açılınca mabyet fiyatlandırması  gere-
ğince fiyatın  p3 e düşmesi gerekir22. 

Ancak daha önce de bebrttiğimiz gibi yeni kısa dönem optimal 
fiyatı  (p2) = KMM de uzun dönem optimal fiyat  p3 ( = p t ) = UMM 
farklılaşmaktadır. 

22 İbid.,  s. 25. 
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Böylece dalgalı fiyat  sinyallerinin gönderilmesi, tüketicileri yanıl-
tarak yanlış yatırım kararlarına yol açabdir endişesi ile bazı yazarlar 
kapasite yetersizliği durumunda da uzun dönem optimal fiyatlarda 
İsrar edilmesini önermektedirler. 

Yalmz dikkat edilirse (h([2  kadar talep fazlasının  bulunması 
halinde kısa dönemde taymlamayı ya "fiyat  mekanizması" ( = p2 ) veya 
"fizik  tayınlama" yapacaktır. , 

Ancak her iki politikanın sonuçları farklıdır23.  (1) Birincisi fizik 
taymlamada doğru fiyat  sinyalleri gönderildiğinden uzun dönem ya-
tırım kararlan doğru alınır. (2) iki politikanın gelir dağılımındaki yan-
sımalan farklıdır.  p3 = UMM fiy  atlandır m asımn p 2 = KMM'e bakışla 
düşük gelir dilimindeki aileleri daha koruyucu olduğu muhakkaktır. 

Yalmz bu analizin genellikle sermaye arzının bol bulunduğu geliş-
miş ülkeler için geçerli olduğunu kabul etmek gerekir. Zira kapasite 
yetersizliği ve talep fazlalığı  azgelişmiş ülkelerde kalkınma sürecinin 
başından beri sürecektir. Dolayısıyla örneğin Türkiye için UMM = p3 

tipi bir fiyatlandırmadan  ziyade kıtlık fiyatı  olan KMM = p2 daha 

23 İbid.,  s. 26. 
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geçerli bir tutumdur. Zira Türkiye "tam-kapasite / tam istihdam" konu-
muna erişinceye kadar, devamlı olarak talep baskısı altında büyüye-
cektir. 

Kaldı ki KMM ( = p 2 ) > UMM ( = p3) iken fiyatların  UMM'e eşit 
saptanmasının önerilmesi ancak belli bir varsayım altında geçerhdir: 
Aracıların bulunmadığının kabulü. Gerçi Batı'da KİT'ler özellikle kamu 
hizmet kurumları (pubbc utibties) yani elektrik, su, havagazı, telefon, 
ulaşım için söz konusu olduğundan bu varsayım gerçekçidir de. Ancak 
telefon  devri konusunda olduğu gibi Türkiye'de kamu hizmet kurum-
larında ve özellikle işletmeci kuruluşların (çimento, demir-çelik, dokuma, 
yağ, kömür v.s.) fiyatlandırmalarmda  kıtlık fiyatlandırması  olan tüketici 
fırsat  maliyeti p 2 yerine daha düşük fiyat  saptanması doğru olmaz. Ay-
rıca geçmiş dönemde KİT fiyatlarının  siyasal fiyatlara  dönüştürülerek 
maliyetlerinin altında saptandığı fakat  yapılmak istenen gebr trans-
ferlerinin  büyük kısmının aracılara intikal ettiği bilinmektedir. 

Yalnız bu iki durumu ayırarak düşünmekte yarar vardır24 : (i) 
Tüketici fırsat  mabyetinin (kıtlık fiyatının)  ( = p 2 ) kısa dönem kaynak 
fırsat  maliyetini ( = b) veya uzun dönem kaynak fırsat  mabyetini 
( = b -f  B) aşması durumunda fiyatın  p3 'de tutulması, rant dediğimiz 
olguyu ortaya çıkartır. 

R = Q (p2  — p}) R = Raııt 

Q - Üretim  miktarı 

(n) Eğer fiyat  siyasal amaçlarla p3 ( == B -}= b)'ün veya hatta (=b) 
nin altında saptanırsa, işletme açıkları de karşılaşdır ve KİT kaynak 
transferi  yapıyor demektir. Yani p3 > Pf  ise: 

K  = Q (Pi  — pr)  P< = F i i l i  fiyat 

K  — Kaynak  transferi 

Toplam reel gebr transferi  de : 

(R  + K)  = [ ( P 2 - P i )  + ( p 3 - p t )  ] Q 

olur. Genelhkle geçmişte Türkiye'de işletmeci kuruluşlar açısından bu 
gelir transferi  KİT'lerde çalışan emek-fazlasma  (işçilere) ve aracdara 
yapılmıştır. 

24 G.Akalın, Kamu  İktisadi  Teşebbüslerinde  Fiyatlandırma,  Proje Değerlendirme Semi-

neri (mimeo), Devlet Yatının Bankası, 1979, ss. 17-18. 
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b. Atıl  Kapasite  (Talep  Yetersizliği)  : 

Şimdi varsayalım ki talep, yatırım plank m asındaki öngörünün 
altında teşekkül etti. Yani (Şekil: 11.6)'de elde mevcut kapasite Oq2 

iken talep DD'dir. Bu durumda hangi tip fiyatlandırmaya  yani KMM 
veya UMM fiyatlandırmasma  başvurmak gerekecektir? Eğer kapasite 
başka bir mabn üretimine dönüştürülemiyorsa, yani bir hurda fiyatı 
yoksa, tüm sermaye maliyetlerinin fiyata  katılmasından vazgeçilmebdir. 
Zira, sermayenin (kurulu kapasitenin) cari fırsat  mabyeti sıfırdır.  Dola-
yısıyla fiyatların  ekonomik etkinliği sağlayacak düzeyde saptanmasına 
da olanak yoktur. Eğer p 2 fiyatı  seçilecek olursa-, başa-baş noktası göze-
tilmemiş ve kapasitenin mali giderleri (faiz  + amortisman) karşılanma-
mış olur. Yalmz, zamanla eskiyen kurulu kapasitenin bakım ve onarım 
giderleri giderek artacaktır. Bu durumda yendeme yatırımları söz konusu 
olduğunda yapılması gereken şey; kurulu kapasiteyi işletmenin doğura-
cağı bakım ve onarım giderlerinin halihazır maliyeti ile yenileme yatırı-
mının halihazır maliyeti karşılaştırılarak, düşük olan seçilmelidir. Ay-
rıca, bu mabyetlerin de üretimin beklenen sosyal yararından az olması 
gerekir25. Aşağıda (Şekil: 11.6) hq2 kapasitesinin derhal hurdaya çıkartıl-
ması gerekir; çünkü bu üretim aralığı için talep fiyatı  KMM'in altında-
kalmakta. yani kaynak fırsat  mabyeti ( = b) karşılanmadığından, 
KÎT açık verecekti1- Buğdan da öteye, px ( = UMM) fiyatını  veren Oqt 

25 İbid.,  s. 27. 
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kapasitesine gerileyineeye dek, bakım / onarım maliyetleri arttıkça, ka-
demeli olarak qjlı kapasitesini hurdaya çıkarmalıdır. Dolayısıyla ba-
kım / onarım maliyetlerinin birime intikal eden değerine C dersek, an-
cak C > B olduğu aşamada yenileme yatırımı yapılmaya değerdir. 
Neticede optimal fiyat  pj olur. 

Ancak bu kapasite ayarlamalarını yapabilmek zaman aldığı gibi, 
bu sürenin uzunluğu endüstriden endüstriye değişir. Nitekim dikkat 
edilirse kapasitenin Oh'nm altına düşmesi halinde talep eğrisi kaymı-
yorsa, fiyat  marjinal kullanıcı (tüketici) kaynak maliyetine eşit olup, 
marjinal kaynak fırsat  maliyetinden yüksektir. Fiyatı giderek p2'den 
Pj'e yükseltmenin, yani dalgalı fiyat  politikasımn tek sakıncası, tüke-
ticileri yanlış yatırım kararlarına yöneltmek olmayıp epjp2 'ye kadar 
tüketici fazlasını  yok ederek toplam refahı  azaltmasıdır26. Yalnız bu 
politikanın da bazı yararları olduğu açıktır; örneğin "bakım / onarım" 
giderlerinin gerektirdiği sübvansiyon önlenmiş ve KİT açığı da ortadan 
kaldırılmış olur. 

F. Zirve Talep: 

KİT'lerde fiy  ati andırma konusunu kapatırken, son olarak ele alacağı-
mız husus; yer-değiştirmeyen zirve taleptir (firm  peak demand) (Şekil: 
11.7) D2 ve D2 talep eğrileri herhangi bir kentteki otobüs ulaşımına sıra-
sıyla zirve ve zirve dışı talepleri ortaya koysun. Varsayalım ki bu talep 
eğrileri birbirlerinden bağımsızdırlar ve bu alt-dönem talep eğrileri, alt-
dönem fiyatlarından  başka bir şeye dayanmamaktadırlar. Bu mevcut 
otobüs stoğu aym tip arabalardan oluşup; km. başına taşman yolcu açı-
sından sabit işletme maliyetine Ob'ye sahiptir ve üretim fonksiyonunun 
ölçekten getirişini sabit sayarsak, KMM ve KOM'ler eşitlenir. Teknik 
olarak aynı otobüslerin oluşturduğu kurulu stoğun maksimum taşıma 
kapasitesi 0q ise bu kapasiteye ulaşıldığında KMM eğrisi düşey dı rum 
alacaktır. Net sosyal yarar cinsinden ifade  edden objektif  fonksiyonun 
maksimizasyonunu sağlamak için zirve talep döneminde fiyat  pj ve 
zirve-dışı talep döneminde ise p2 olmalıdır. Bu durumda: 

Net  sosyal  yarar  = Sosyal  yarar  — Toplam  maliyet 

(bcp2  + bapxe)  == (ap^jO  -[-  cp2lO)  — (beqO  + bp2lO) 

Yalmz dikkat edilmesi gereken nokta; kısa dönem optimum-fiyat-
larmın çözümünde iki yol mevcuttur27: (1) Ya optimum fiyatlar  kısa 

26 İbid.,  s. 28. 
27 İbid.,  s. 34. 
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dönem marjinal maliyet (p2) ye eşit saptanacaktır ve zirve talep için 
fizik  tayınların aya giddecektir, (2) veya talebi kapasiteye uydurmada 
fiyat  tayınlamasına başvurulacaktır, yani p, fiyatı  veıdecektir. 

Aşağıda (Şekil: 11.7) gösterildiği üzere zirve-dışı talep kaynak fırsat 
maliyeti cinsinden olan kısa dönem marjinal mabyete (=p 2 ) eşit sap-
tanmakta, zirve talep ise kullanıcı fırsat  maliyeti cinsinden kısa dönem 
marjinal mabyete eşit olmaktadır ( = p t) . Yalnız dikkat edilirse, bu du-
rumda kurulu kapasitenin zirve talep döneminde gp^eb kadar rant-
benzeri gebr elde ettiği anlaşılmaktadır. 

(Şekil; 11.7) 

Ancak bu fiyatlandırmada  zirve-dışı talep müşterderi hiç kapasite 
mabyetlerine katlanmadıkları için beleşçi sorunu (free-rider)  ortaya 
çıkmaktadır. 

Bu talep eğrilerinin fiyat  farklılaştırılması  yüzünden (günün / mev-
simin / ydın) belli dönemlerinden başka dönemlere kayması halinde 
kayan zirve talep çözümüne geçilir. Konuyu bitirmeden önce kaymayan 
zirve talebe bir örnek verilmek istenirse; Ankara'da otobüs için 7,30-
9,30 veya 17 00-19,30 olmak üzere iki zirve talep sözkonusudur. Te-
lefonda  ise hafta-içi  için 9,00-19,00 olmak üzere tek zirve talep geçer-
lidir. 
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3. KİT'LERİN EKONOMİK YE MALİ DENETİMİ: 

Önce, serbest piyasa düzenli bir ekonomide (İngdtere), KİT'lerin 
ekonomik ve malî denetimini ele alacağız. Asbnda İngdtere KİT'ler 
konusundaki uygulamaları de teoriye ışık tutmuş veya teorinin gebş-
tirilmesine vesile olmuştur. Ayrıca planlı karma ekonomideki denetime 
örnek olarak Türkiye ele alınacaktır. Diğer taraftan  KİT'lerin bulun-
madığı ABD ve tümü KİT ekonomisi olan Macaristan'ın uygulamala-
rına da yer yer değinilecektir. 

A. Serbest Piyasa Düzenli Karma Ekonomide KİT'lerin Ekonomik 
ve Mali Denetimi: İngiltere 

Bilindiği gibi, ilke olarak İngiltere (U.K.) serbest piyasa düzeninin 
bulunduğu ve planlamanın söz konusu olmadığı karma nitelikli ge-
lişmiş kapitalist ekonomidir. Bu ekonomi içerisinde KİT'ler önemli 
bir yer tutar. Onbeş yıllık bir dönemde Birleşik Krallıktaki KİT'lerin 
nispî önemi (Çizelge: 11.8) de gösterilmiştir28. 

(Çizelge: 11.3) 
Birleşik Krallıkta 1960-75 Dönemindeki KİT'lerin Nispi Önemi 

Yıllar 
KİT'lerin Üretiminin 

GSYH'ya (GDP) Oranı 
KİT'lerin İstihdamının 

Toplam İstihdama Oranı 
KİT Sabit Yatınmla-
larımn Toplam Sabit 

Yatırımlara Oranı 

1960 % 8,8 % 7,7 % 18,8 
1970 % 10,3 % 8-2 % 17,8 
1975 % n,o % 8,0 % 19,0 

Aslında burada bir hatırlatma ile konuya girmekte yarar vardır. 
KİT'lerin yerini saptamada aşağıdaki şemadan yararlanabiliriz. 

Bilindiği gibi ilke olarak serbest piyasa ekonomileri özel teşebbüs 
planlı ekonomiler ise KİT ekonomileridir. İngdtere, planlamayı kul-
lanmayan fakat  KİT'leri bulunan bir karma ekonomidir. Bu KİT'lerin 
yönetimine ise, ilke olarak adem-i merkezî çalışma esaslarım kabıd etmiş 
olmasına rağmen, merkezî kontrolün da sızmış olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu nedenle, İngiltere'de KİT'lerin denetimi (merkezî + adem-i merkezî) 
esaslara gqre yürütülmektedir. 

28 National Eeonomic Development Office,  A Study  of  U.K.Nationalised  Industries  (Ap-
pendix Volume), London, HMSO, 1976, s. 14. 
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(Çizelge: 11.4) 

KİT'ler ve Kaynak Tahsis 

Mekanizmaları İlişkisi 

! 

Serbest Piyasa Düzeni Planlı Ekonomiler 

4- I \ I 
Doğal Tekellerin KİT'lerin Adem-i Merkezi Merkezi Planlama 
Yasal Denetimi Kurulması (Karma Ekonomi) Planlama (Doğrudan Plan-
(ABD) (Dolaylı Planlama) lama) 

(Macaristan) (S.S.C.B.) 

I I 
Piyasa Mekanizması Planlama 

(İngiltere) (Türkiye) 

KİT'lerin denetimi hususunda İngiltere ilke olarak adem-i merke-
ziyetçiliği kabul etmiş olmakla birlikte, sistem, merkeziyetçi unsurların 
da bulunduğu karma bir yapıdır. İngiliz KİT denetim sisteminde adem-i 
merkeziyetçi unsurlar şunlardır29: 

(1) İl gili Bakan KİT yönetim kuruluna dikkatle seçilmiş ve ol-
dukça uzun bir dönem için (5 yıl gibi) değişmeyecek hedefler  saptaya-
rak, gerçekleştirilmesini ister. 

(2) KİT yönetim kurulu fiyatlar,  ücretler, yatırım ve teknoloji 
vs. konularında karar almada serbestiye sahiptir. 

(3) Bu hedeflerin  gerçekleştirilmesinde kullanılacak tutarlı ölçütler, 
süreçler ve kurallar peşinen bakan tarafından  ortaya konularak yönetim 
kuruluna verilir. 

İngiltere'de KİT'lerin ya da kamu sektörünün ortaya çıkması, 
İngiliz İşçi Partisi'nin programına (4. md.)* ve bu partinin 1945-1951 
döneminde iktidardayken başvurduğu devletleştirmelere dayanır. Bun-
dan sonraki dönemde; 1961, 1967 ve 1978 ve Maliye Bakanının Parla-

29 Ray Rces, The  Control  of  Nationalised  Industries,  Milton Keynes, The Open University 
Press, 1979, s. 20. 

* İşçi Partisi Programının 4. maddesi devletleştirmelerin siyasal gerekçesi olduğu gibi, 
parti içi bölünmelerin de odak noktasıdır. Madde şöyledir: "İşçilere el ve kafa  emeklerinin 
ürünlerinin tamamını ve bunun eşitçi bir dağılımını sağlayabilmek; üretim araçlarının, gelir 
dağılımının ve değişimin toplum mülkiyetinde olduğu en iyi şekilde hazırlanmış ve sevilen bir 
yönetimle her endüstrinin veya hizmet sektörünün denetlendiği bir düzen temel alınmak su-
retiyle mümkün olabilir." (The  L.  P.  Programme,  London, 1955, s. 4). 
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mentoya sunduğu üç "White Paper" (Hazine direktifi)  devletin KİT'ler 
konusunda ekonomik ve mali kontrolünün esaslarını oluşturan hedefleri 
ve bu hedeflere  ulaşmada uygulanacak kuralları / ölçütleri saptamak-
tadır. Bu hedefleri  ve kuralları fonksiyonel  olarak ele alıp, tarih içeri-
sinde nasıl geliştiğini ortaya koymaya çalışacağız. 

Öncelikle İngiltere'deki KİT politikalarının değerlendirilmesinde, 
şu yedi nirengi noktasının esas alındığı görülmektedir30. Bunlar: (1) 
İskonto haddi (sosyal zaman tercihi haddi) (2) Yatırım projelerinin 
değerlendirilmesi (3) Fiyatlandırma (4) Malî hedefler  (5) Risk ve belir-
sizlik (6) Gözetim ve denetim (7) Cezalar. 

Yalnız bu hususları ele alırken, D. Heald'm sınıflamasına31  bağlı 
kalarak bunları üç gurupta toplayacak, yani; (i) proje değerlendirmede 
SZTH (ii) mali hedefler  ve kontrol (iii) fiyatlama  politikaları olarak 
inceleyeceğiz. 

Ancak serbest piyasa düzenine dayalı ve açık bir ekonomi olan 
İngiltere'de KİT'ler düzeyinde (korpoıasyon düzeyinde) planlamaya 
başvurulması Ulusal Ekonomik Kalkınma Örgütünce (NEDO) 1976'da 
önerilmiştir. Hatta bu araştırmada adem-i merkeziyetçi planlamanın 
daha iyi bebrlenmiş hedeflerin  gerçekleştirdmesi ve "daha geniş sosyal" 
gayeleri tatmin için uygulanması istenmekteydi32. NEDO araştırmasını33 

izleyen 1978'deki white paper (hazine direktifi)  bu stratejik planlama 
önerisini ve bunu oluşturacak birim olan politika konseylerini ihmal 
etmiştir. 

İngilizlerin KİT'lerin kontrolunda oluşturdukları mevcut sistem 
ise (Çizelge: 11.5)'de gösterilmektedir: Türkiye'deki KİT denetim 
şemasından daha sofistike  (girift)  olduğu gibi, DPT'nin rolünü Hazine 
oynamaktadır. 

Yalnız mevcut durum bu olmakla birlikte, "Keynesci, müdahaleci 
ve refah  devleti" yaklaşımı günümüzde eleştirilirken KİT'lerin özel 
teşebbüse devri (denationalisation) tartışmaları mevcut muhafazakâr 

30 Michael Webb, A Critical  Apprasial  of  U.K.  Government  Control  of  Nationalised 
Industries,  Discussıon Paper, York, ISER (York University), s. 8. 

31 D.Heald, "The Eeonomie aııd Financial Control of  U.K. Nationalised Industries", 
E.J.,  No. 358, June 1980, ss. 243-266. 

32 Ray Rees, "The Pricing Policies of  the Nationalised Industries", The  Three  Banks 
Revieıv,  No. 122, June-1979, ss. 3-31. 

33 National Econoraic Development Office,  op.  cit. 
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hükümetin 1979 seçim beyannamesinde yer alan bir taahhüt olmakla 
birlikte, bu konuda uygulamada önemli bir ilerleme kaydedilmemiştir.3'4 

B. ingiltere'de KİT'lerin Ekonomik ve Mali Denetiminde Uygulanan 
Kurallar: 

1961, 1967 ve 1978 (White Papeıs) "Hükümetin KİT'lere direktif-
leri"ni üç grupta toplamıştır: (1) Sosyal zaman tercihi haddinin seçimi (2) 
Mali hedefler  ve denetim (3) Fiyatlandırma politikaları. 

a. Yatırım  Projelerinin  Iskonto  Haddinin  Seçimi:  SİH  veya  GGH. 

(i) S ınama Iskonto Haddi : SİH 

Bu konuda 1961 "hükümet direktifi  "nin3 5 özel bir önerisi yoktur. 
Yalnız 1967 "hükümet direktifi"30  adına sınama iskonto haddi (test 
discount rate = TDR) denilen ve exante hesaplamalar için kullanılan 
bir SZTH'nin (sosyal zaman tercihi haddi) tüm sanayi kollarında çalı-
şan KİT'ler için uygulanmasını istemiştir. Yani tüm KİT'ler, yatı-
rım projelerinin değerlendirilmesinde Net Halihazır Değer (NHD) 
yöntemini kullanırken, merkezi olarak saptanmış vergiden-önce reel 
ve % 8'lik bir sınama iskonto haddini (SİH = SZTH) uygulayacaklardı 
(1969 yılında SİH = % 10 kılındı). Böyle bir sınama iskonto haddinin 
uygulanmasının gerekçesi ise, refahın  maksimizasyonu için yeni kamu 
yatırımları üzerindeki marjinal getiri haddinin özel sektördekine eşit 
olması gereğidir. Eğer kamu ve özel sektördeki bu getirilerin eşitlen-
mesi koşulları sağlanmazsa, yatırım kaynaklarının dağılımı değiştiri-
lerek refah  azalabilir. Dolayısıyla, kamu sektöründe, özel sektördekin-
den daha düşük bir zaman tercihinin kullanılması, sektörler arasında 
yanlış kaynak tahsisine yol açar: Zaten bu hususun varlığı 1961 hükümet 
direktifinde  zımnen kabul ediliyordu. Nitekim SİH (sınama iskonto 
haddi) büyük özel teşebbüslerin (firmaların)  marjinal düşük riskli 
yatırım projelerinin exante reel getiri hadlerinin taranması ile hesap-
lanmıştı37. Ashnda anlaşıldığı üzere, bütün resmi düzenlemeler fırsat 
maliyeti rasyoneli (opportunity cost rationale) temeli üzerine oturtul-
muştur. 

34 D.Heald-D. Steel, Some  Implications  of  the  Governments's  Denatipnalisation  Measures, 
RIPA, Work Shop on Public Enterprise, Discussion Paper, Feb. 1980. 

35 The  Financial  and  Economic  Obligations  of  the  Nationalised  Industries  (Cmnd 1337). 
London, 1961. 

36 Nationalised  Industries  A Review  of  Economic  and  Financial  Objectives  (Cmnd 3437). 
London, HMSO, 1967. 

37 D.Heald, op.  cit.,  s. 245. 
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(ii) S İH'n i ı ı Ye te r s i z l i ğ i : 

SÎH'nin ilk ve önemli yetersizliği, 1967 "hükümet direktifi"nin 
(WIıite Paper), projeler arasında sermaye tayınlaması sorunu unutmuş 
olmasından doğdu. Aslında SÎH mantığı gereği, pozitif  NHD veren her 
projenin, marjinal fırsat  maliyetinden daha yüksek bir getiri sağlaması 
nedeniyle uygulanması gerekir. Çünkü kamu ve özel sektör yatırım-
larının getirilerinin eşitlenmesi amacının kabulü demek, kamu yatırım-
larının hacminin bu iki sektördeki nispî (relative) "sosyal" kârblığa göre 
belirlenmesinin kabulü demektir. Oysa hükümetin çeşitli nedenler ve 
ıııakro-ekonomik politika gerekçesi ile toplam kamusal yatırımların 
hacminin denetimini bu biçimde yapmak istememesi üzerine, hiç ol-
mazsa kısa dönem için, NHD tekniğine uygun olmayan sermaye tayın-
lanıası sorunu ortaya çıktı. Oysa sermaye tayınlaması çözümünün 
kabulü halinde SIH (sınama iskonto haddi)ııin nasıl uygulanacağına 
ilişkin bir yöntem yoktu38 . 

Bunun da ötesinde NEDO araştırmasının ve 1978 "hazine direktifi" 
nin39 kabul ettiği gibi, SÎH hiç bir zaman tamamıyle uygulanamamıştır. 
Ziıa yatırım programlarının büyük bir kısmı "gerekh" veya "yenileme" 
yatırından sayılarak SÎH uygulamasının dışında tutulmuştur. 

Aslında SÎH kamu yatırım projelerinin değerlendirilmesine % 8 
ile 10 arasında değişen bir marjinal fırsat  mabyeti tabanı çizerek, getiri 
haddi bu aralığın altında kalan kamu yatırımlarının yapılmasını önle-
mek istemiştir. Ancak 1973-74 yıllarında başlayan dünya ekonomik 
buhranının etkisi dolayısıyla yatırımların reel getiri haddinin düşmesi, 
büyümenin devamından sorumlu olan hükümeti, SÎH'nin düşürül-
mesini40 düşündürmeye itmiştir. Böylece 1978 "Hazine direktifi"  ile 
"Gerekli Getiri Haddi" (GGH) uygulamasına geçilmiştir. 

(iii) Gerekli Getir i Haddi (GGH): 

GGH'niu amacı, sermayenin fırsat  mabyetiııi, yatırımların plan-
lanması, üretim, ve kapasite ile birlikte düşünebilmek veya birleştire-
bilmektir41. Bu bakımdan temel amaç SÎH ile aym olmakla birlikte 
modus operandi (icra yolu) farklıdır.  Yalnız dikkat edilmesi gereken 

38 İbid.,  s. 246. 
39 The  Nalionalised  Industries  (Cmnd)  7131), London, HMSO, 1978. 
40 lI.M.Treasury, The  Test  Diseount  Rate  and  the  Required  Rate  of  Return  on  Investment, 

Government Economic Service Working Paper, 22, London, January-1979, s. 8. 
41 İbid.,  s.  27. 
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nokta GGH yatırımların kaynak fırsat  maliyetini temsil ettiğinden, 
bu yaklaşım da, tıpkı SİH'de olduğu gibi, sermayenin tayınlanması 
sorununu taşımaktadır. 

Özünde bu GGH ( = %5) kabulü ile yapılan şey; kamu yatırım 
projelerini değerlendirmede iskonto haddinin reel olarak % 10'dan 
% 5'e indirilmesidir. Yani kamu yatırımlarının getiri haddi tabanı, 
vergiden-önce reel % 5 olarak saptanmıştır. Burada üç hususa dikkat 
etmek gerekir42: 

(1) GGH'nin hesabında yine özel kesimin büyük firmaları  esas 
alınmakla birbkte, bu kez yatırımların reel getiri haddinin saptanma-
sında exante değd expost değerlendirme yapılmıştır. Yani SİH ileriye 
dönük, GGH ise geriye dönük ölçütlerdir. 

(2) SİH hesabının özel kesim yatırımlarının "marjinal" getiri had-
dinin tahminî olmasına karşılık, GGH "ortalama"dır. Eğer kamu ya-
tırımlarının doğru kaynak fırsat  maliyetinin saptanması isteniyorsa, 
GGH marjinal değil ortalama had olarak kalmalıdır. 

(3) Hazinenin tahminine göre kamu yatırımlarının getiri haddi 
özel kesime bakışla daha düşüktür; çünkü kamu sektörüne toplam 
yatırım fonunun  çok büyük bir bölümü tahsis edilmektedir. 

Yalnız bazı iktisatçdar 1978 "hazine direktifinde"  belirtildiği gibi 
GGH veya SlH yerine sosyal zaman tercihi haddinin yani SZTH'nin 
kamu yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılması konusunda 
İsrar etmektedirler43. Kanımca, doğru çözüm de budur. Zira bununla 
hem iskonto haddi sorunu, hem de sermaye tayınlanıası sorunu çözüm-
lenir. Çünkü artık kamu yatırım projeleri NHD esasına göre sıralanacak 
ve yatırım fonunun  finanse  edebildiği projeler uygulanabilecektir. 

(iv) GGH ve S İH 'n in Ka r ş ı l a ş t ı r ı lmas ı v eya F a r k l a r ı : 

İngdtere'de kamu yatırım projelerinin değerlendirilmesinde seçi-
len iki iskonto haddi GGH ve SİH'nin farkları  şu noktalar etrafında 
toplanabibr: 

(1) SİH ve GGH'nin temel amaçları aynı olmakla birlikte, uygu-
lamaları farkkdır.  SİH bireysel projelerin değerlendirdmesine uygu-
lanırken, GGH kamu sektörünün tüm yatırımlarına uygulanır. GGH 
vergiden önceki sermayenin reel kâr haddi olduğu için üretim (output) 

42 Davıd Heald, op.  cit.,  s. 248. 
43 Cmnd 7131, op.  cit.,  s. 37. 
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ve fiyatlandırma  kararları ve böylece yatırım kararları ile ilişkilidir. 
Çünkü, GGII'nin KİT'ler tarafından  başvurulacak fiyatlar  veya bu 
fiyatlara  uygun üretim düzeyi ile ilişkisi olduğundan yatırımlar ve 
mali hedefin  (financial  target = kâr hedefi)  birlikte düşünülmesini 
sağlar44. 

(2) Diğer taraftan  Hazine "1967 direktifi"nde  KİT'lerin tüm iskonto 
hesaplarında SİH'ni kullanmalarını emrediyordu. Oysa GGH'de KİT'ler 
ilgili bakanlıkla danıştıktn sonra, yatırımlarının değerlendirilmesinde 
kendi yöntemlerini seçebilirler45. Çünkü KİT'lerin tek sorumluluğu 
yatırımlarının bir bütün olarak % 5 getiri haddi sağlamasıdır. Şöyle ki 
KİT'ler gelir sağlayan yatırımlarını daha yüksek getiri haddi ile değer-
lendirip "gelir sağlamayan" projelerin maliyetleri karşılanabilir. Özellikle 
bu iki proje tamamlayıcı mallar iseler. Böylece SİH'ye son verdmesi; 
KİT yatırımlarına tek (uniform)  bir iskonto haddinin uygulanılmasmdan 
vazgeçilmesi demektir. Yalmz farklı  kamu örgütlerinin yatırım fonlarının 
tahsisinde tek iskonto haddi kullanması refah  maksimizasyonunun 
gerekli koşuludur. Ancak bu takdirde Alec Nove'in46 itiraz ettiği gibi, 
bu tür mikıo-etkinlik ölçütleri veya marjinalizm gerçek dünyanın 
ihtiyaçlarını hazan tatmin etmeyebilir. Örneğin Dalaman havaalanı 
ile buraya uçak taşımacılığı pek kârlı görünmeyebilir ama, bu yatırımlar 
dolayısıyla turizm sektörümüz döviz niteliğinde kâr sağlayabiliyorsa, 
projelerin tümünü birlikte düşünmek gerekir. Bir başka deyişle, hava-
alanı ve uçak yatırımlarının sağladığı dışsallıklar (getiriler) turizm kesi-
minde içselleştirilmektedir. Anlaşılacağı üzere mikro etkinlik ancak 
makro etkinliği sağlıyorsa bir anlam ifade  eder ve dolayısıyla GGH bu 
bakımdan SİH'ye bakışla daha esnek bir ölçüttür. 

(3) Bilindiği gibi talep projeksiyonları tahminlerini karşılayacak 
üretim artışının maliyetinin hesaplanması dolayısıyla, KİT'lerin talep 
projeksiyonu öngörülerinde GGH'ni kullanmaları beklenmektedir. Ni-
tekim SİH döneminde KİT'ler beklenen fiilî  maliyetleri (amortisman, 
faiz  ve mali hedef  dahd) temel alarak üretim ve fiyat  kararlarım alı-
yorlar ve sonra SİlI'yi uyguluyorlardı. Böylece aynı üretim dalındaki 
rakip yatırım projeleri arasında en az maliyetli olanın seçimi SİH de 
yapılıyordu. Oysa bu durum Rees'in47 işaret ettiği gibi, SİH'nin temsil 

44 I.C.R. Byatt, op.  cit.,  s. 7. 
45 David Heald, op.  cit.,  s. 249. 
46 Alec Nove, Efficiency  Criteria  for  Nationalised  Industries,  London, Geoıge Ailen and 

Unwin, 1973. 
47 Ray Rees, Public Enterprise Economies, op.  cit.,  ss. 18-19. 
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ettiği marjinal fırsat  maliyeti mantığına ters bir tutumdur. Çünkü 
SÎH kamu yatırımlarının toplam hacmini etkileyemediği gibi tek tek 
kamu iktisadi teşebbüsleri düzeyinde de yatırım fonlarının  marjinal 
kaynak fırsat  maliyetine göre tahsisini sağlayamıyordu. Kaldı ki SÎH 
uygulamaları, uzun ömürlü ve sermaye yoğun projeler aleyhine sonuç 
vermekteydi. 

1978 'Hazine direktifi"  bu sorunu çözebdmek için önce GGH'nin 
kullanılarak üretim planının yapılmasını, daha sonra her KİT'in ça-
bştığı endüstriye uygun veya uyarlanmış iskonto hadlerinin uygu-
lanmasını önermektedir. Sonuç olarak tutarsızdır. Çünkü, farklı  iskonto 
hadleri, farklı  marjinal fırsat  maliyetleri demektir. 

Bunların ötesinde, yatırım projelerinin değerlendirilmesinde risk 
ve belirsizlik konuları çözülmeden durmaktadır. Oysa "Concorde" projesi 
gibi kamu yatırımlarının bazılarının büyük risk ve belirsizlikler içerdiği 
muhakkaktır. 

b. Mali  Hedefler  ve  Denetimleri: 

Fiyatlandırma ve yatırım kurallarından bağımsız olarak düşünül-
düğünde mali denetim konusunda çeşitli sistemler mevcuttur. Bibndiği 
gibi malî hedefler  1967 "Hazine direktifinin"  getirdiği denetim sistemi-
nin bir parçasıdır. Yalnız, bunun da ötesinde öz finansman,  nakit-
limitleri, muhasebe politikaları ve sermaye yapısı konularının da göz-
den geçirilmesi gerekir48. 

(i) Mal î Hedefler  (Kâr Hadd i ) : 

1961 "Hazine direktifi"  esas olarak "malî hedefler"  konusundaydı. 
Bu malî hedeflerin  saptanması ile yapılmak istenen şuydu: Ulusal ser-
maye kaynaklarının gerektirdiğinden fazlasının  KİT'lere (millileştirilmiş 
endüstrilere) yöneltilerek, bunların mahrum kıldığı özel yatırımlardan 
daha düşük getiri kazanılmasının önlenmesi amaçlanmıştı. Dolayısıyla 
1967 "Hazine direktifi"  yürürlüğe girinciye dek 1961 "Hazine direktifi" 
nin buluşu olan "mah hedefler"  denetimin özünü teşkil ettiler. Ancak 
1967 "Hazine direktifi"  denetim öğesi olarak mab hedeflere  ilaveten SÎH 
ve UMM fiyatlandırması  kurallarım da sisteme ithal etti. 1978 "Hazine 
direktifi"  ise mab hedeflere  geri dönüşü temsil eder. 

Asbnda mali hedefler  ile kastedilen husus, belli dönemler için KİT' 
lerden net aktiflere  üzerinden belli kâr hadlerini gerçekleştirmelerinin 

48 D.Heald, op.  cit.,  s. 252. 
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istenmesidir. Örneğin, PTT (Post Office)  % 8 net, BOAC, % 12,5 net, 
Elektrik İdaresi % 12,4 gayrisafi  veya Demir Yollarının (B.R.) açığını 
kapatarak başabaş noktasına ulaşması gibi49 . 

Yalnız İngiltere'de iktisatçılar arasında mali hedeflerin  yaygın 
eleştirilere neden olduğu da bilinmektedir. Bu eleştiriler: 

(1) Mali hedeflerin  varlığı, tahsis etkinbğiui sağlamada kendi 
başlarına yeterli değildir ve hatta engelleyicidir de. Çünkü 1967 "Hazine 
direktifi"  üç kuralın (SİH, UMM fiyatlandırma  veya malî hedefler) 
karşılıklı tutarlı olmaması halinde, hangisinin tercih edilmesi gerektiğini 
de vurgulamamıştır. Örneğin, mali hedef  tahsis etkinliğini sağlayacak 
fiy  ati andırmanın veya yatırımın gerektirdiği getiri haddinden daha 
yüksek tutulmuşsa, tahsislerde etkinsizliğe yol açar. 

(2) İktisatçılar mali hedeflerin  varlığının, yatırım kararlarım 
bozarak saptıracağından endişe etmektedirler. Gravelle'in50 işaret et-
tiği gibi, mali hedef  (kâr haddi) piyasa kâr haddini aşacak olursa, KİT'-
lerin en az maliyetli girdi bileşimini (input mix) gerçekleştirmelerine 
olanak yoktur. 

(3) Diğer taraftan  bazı iktisatçılar devletleştirilmiş endüstrderin 
(KİT'lerin) mali hedefleri,  fiyatlandırma  kuralları olarak gördükleri 
kanaatindedirler. Çünkü mali hedefler  (kâr hadleri) geleneksel fiyat-
landırma politikalarını (yani ortalama mabyet -f  mali hedefi  sağlaya-
cak kâr) davet eder niteliktedir. Dolayısıyla bu hedeflerin  v arlığı uy-
gulanması istenen UMM fiyatlandırmasını  engeller. 

(4) Aslında mali hedefler  daha yüksek X-etkinlik sağlanması 
yolunda bir müşevvik olmakla birlikte, yaptırım yeteneği yoktur; yani 
cezalar düşünülmemiştir. Ayrıca bu mali hedeflerin  gerçekleştirilmesi 
mümkün olmayınca yapılan şey KİT'lerin tekel durumundan yarar-
lanılarak fiyatların  artırılmasıdır. 

(ii) Öz F inansman (Self  F i n a n c i n g ) : 

1978 "Hazine direktifi"nde  açıkça ifade  edilmemekle birlikte, yatı-
rım programlarının kendi kendilerini finanse  etmesinin kuvvetle arzu 
edildiği anlaşılmaktadır51. Öncelikle fiyatların  dondurulması halinde 
KİT'lerin giderek artan ölçüde işletme açıklarının finansmanı  için Ha-

49 İbid.,  ss. 253-254. 
50 H.S.E.Gravclle, "Public Entcrpries uuıler Rate of  Returu Financial Targets", Manc-

hester  School,  Vol. 44, 1976, ss. 1-16. 
51 D.Heald, op.  cit.,  s. 256. 
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zineye başvurması önlenmek istenmiştir. İkinci olarak KİT'ler açısın-
dan yöneticiler kendi kaynakları ile finanse  edecekleri yatırımları 
hazineye borçlanarak yapacaklarından, daha çekici bulmaktadırlar. 
Çünkü yatırımların dış denetimi söz konusu değildir. 

Ancak yatırımlar söz konusu olduğunda (SİH dolayısıyla) hem NHD 
değer ölçütünün hem de kendi kendisini finanse  etme hedefinin  seçilmesi 
tutarlı değddir. Çünkü yatırımın kendisini finansmanı,  nakit akımları 
zaıııan-profüine  vc sistemin genişleme (büyüme) hızına bağlıdır. KİT 
kendisi kaynak yaratamıyor diye kârlı yatırımlardan vazgeçdınemelidir. 
Yeya KİT kâr etti diye kârsız yatırımlara kamu fonları  tahsis edil-
memelidir. 

Kaldı ki yüksek öz finansman  hedefleri,  yani KİT'lerin kâr etmesi 
tüketim malları üzerindeki vasıtalı vergilere benzer etki yapar. Dolayı-
sıyla yatırımları finanse  etmek için başvurulduğundan bugünkü tüke-
ticiler, gelecektekileri sübvansiyone ediyorlar demektir. Bu durumda 
kuşaklar arası bir eşitlik sorunu doğmaktadır. 

(iii) Nakit S ı n ı r l ama l a r ı (Caslı L imi t s ) : 

Nakit sınırlamaları (caslı limits) sistemi, 1976 yılında kamu har-
camalarını kontrol için getirilen bir yeniliktir. Böylece her KİT'in 
kendi-kendisiııi finansman  hedefinden  ne ölçüde ayrılabileceği (süb-
vansiyon + borçlanma) nakit sınırlamalarının konması de önceden 
belirtilmiş oldu. Oysa 1977 yılına gelinceye dek devletleştirilmiş endüsti-
lere ait sermaye yatırımları, Parlamentoya sunulan yıllık Kamu Har-
camaları "Beyaz Kitabı" ile toplam kamu harcamaları içerisinde yer 
alırdı. Eğer kesinti yapılacak ise toplam kamu harcamaları tavanı ile 
birlikte KİT yatırımları da indiribrdi. Oysa getirilen nakit sınırlaması 
sistemi ile her bir KİT'in cari mali yıl içerisinde başvurabileceği tüm dış 
finansman  kaynaklarından elde edebileceği fonlara  (yani borçlanma, 
sermaye katılma payı ve hibelere) bir sınır konulmuş oldu.* Bu sis-
temin katı bir uygulaması, özellikle yatırımların doğuracağı nakit akım-
larının bilinmezliği nedeniyle KİT'leri kendi kaynakları ile projelerini 
fiııanasmana  zorlamaktadır52. Dolayısıyla "nakit sınırlaması" J . Kornai" 
nin terimleriyle53 KİT'ler için "yumuşak bütçe sınırlamasının" özel bir 

* Bkz.: Cash  Limits  1978-79 (Cmnd 7161), London, HMSO, 1978. 
52 İbid.,  s. 257. 
53 J.Kornai, "Demand-Conslrained versus Iîesource-Constrained Systems", Economet-

rica  July 1979, Number 4, ss. 801-819. 
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lıali olmakla birlikte fiiliyatta  yatırımların doğuracağı nakit akım-
larındaki belirsizlik nedeniyle, katı bütçe sınırlamasına (öz finansmana) 
dönüşmektedir. 

Nakit sınırlamasının veya gerekçesi olan mali denetimin KİT'lerin 
yatırını potansiyelini azalttığı ortadadır. Ancak bu nakit sınırlaması 
ile amaçlanan ekonominin yatırım fonunun  özel sektör aleyhine ve etkin 
olmayan bir şekilde tahsisisin önlenilmesidir. 

(iv) Muhasebe P o l i t i k a l a r ı : 

Mali hedeflerin  saptanmasında veya kârın hesabında, tenıel alınan 
net aktifin  belirlenmesinde, muhasebe politikaları önemli yer tutar. 
Örneğin sermaye stoğunun değeri amortisman dönemi kısaltılarak azal-
tılabildiği gibi kâr hacmi de düşürülmüş olur. Özellikle önemli olan 
amortismanların hangi değer temel alınarak ayrıldığıdır. 1976 / 77 mu-
hasebe yılma gelinceye dek. tüm İngiliz KİT'leri tarihi maliyetler üze-
rinden amortisman ayırmışlardır. Ancak bu yd elde ettikleri yüksek 
fiyat  artışlarının sağladığı büyük kârları saklayabilmek için 1961 
"Hazine direktifi"ııin  getirdiği ek amortisman (supplementary deprecıa-
tion) uygulamasına başvurmuşlardır. Ek amortismanla kastedilen şudur: 
KİT'lerde tarihi maliyetler ve yenileme maliyeti veya vakitsiz hurdaya 
çıkma arasındaki farkın  ek amortisman ayrılarak kapatılmasıdır54. 
Ancak amortismanların kârlarla olan ilişkisi nedeniyle KİT yönetici-
lerinin amortisman yöntemleri konusunda tamamiyle serbest bırakıl-
maları mümkün değildir. 

Zaten GGH biçiminde bir kâr haddinin yatırımlar için söz konusu 
olması muhasebe politikaları açısından kâr haddi ile "Ulusal Borç Fonu" 
nun faiz  haddi arasındaki l'arkm önemini ortaya koyuyor. Eğer fark 
korunabilirse, GGH ( = % 5) nin sağlanması mümkün olacaktır. Dola-
yısıyla GGH muhasebe politikaları yoluyla sermayenin gölge fiyatı 
olmaktan çıkartılarak fiili  fiyatlandırmaya  dönüştürülmektedir. 

(v) Se rmaye Y apış ı ve KİT Sermaye P a y l a r ı n ı n Sa t ı ş a 
Ç ıka r t ı lmas ı : 

İngdtere'de veya başka ülkelerde KİT'ler öz sermayeden ziyade, 
esas olarak borçlanma ile finanse  edilirler ve bu bakımdan özel teşebbüs 
firmalarından  ayrılırlar. KİT'lerin esas olarak borçlanma ile finanse 
edilmesinin bazı önemli sonuçları vardır55 : 

54 D. Heuld, op.  cit.,  e.  257. 
55 İbid.,  s.  258. 
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(1) Birincisi borç alınan sermaye üzerindeki faiz  giderleri vergi 
matrahından düşülebildiğinden KİT'lerin vergi yükü ihmal edilebilir 
düzeydedir. 

(2) İkincisi faiz  giderleri sabit bir maliyet olup ticari başarı ile bağ 
Iı obnaksızın her yıl ödenmek zorundadır. Oysa hisse senetleri ile finanse 
edilen özel teşebbüs firmalarında  nispî olarak düşük kârlılık yıllarında te-
mettüler azaltılabilir. KİT'ler, ise ekonomik konjonktürden çok etki-
lendikleri gibi; mali yapılarının bu biçimde oluşması, beyan ettikleri 
kârlardaki dalgalanmayı daha da artırır. 

(3) Bunlara karşılık, KİT'lerin enflasyondan  yararlandıkları ifade 
olunmaktadır. Çünkü enflasyon  borçların reel değerini azaltmaktadır. 

Özellikle üçüncü noktaya itiraz edilebilir. Zira özel teşebbüs fir-
malarının sermaye yapılarının niteliğinin getirdiği sonuçları, KİT'ler 
için de geçerli saymak yanıltıcıdır. Çünkü, KİT'lerde özel teşebbüs fir-
malarında olduğu gibi; hisse senedi sahipleri ile borç veren kişiler-tahvil 
veya mevduat sahipleri-gini bir ayrımıa olanak yoktur. Kamu sektörün-
de malik ve borç veren aynı kişidir: Hazine. 

Temettü sağlayan kamu sermaye paylarının oluşturulması, İn-
giltere'de 1966 yılında özel kesim hisse senetleri esas alınarak ve kısmen 
faiz  giderlerinden sonraki gayrisafi  kârm dalgalanmasını önlemek 
üzere atılmış bir adımdı. 1978 "Hazine direktifi"  kâr eden beş KİT'in 
sermaye paylarının hisse senetleri haline dönüştürülebileceğine karar 
vermiştir: BOAC (+BEA), British Steel (Demir-Çelik), British Aero-
space (Havacılık Endüstrisi), British Shipbudders (Tersane) ve Post 
Office  Giro (PTT Bankası). Ayrıca kamu hisse senetleri üzerindeki te 
mettünün "Ulusal Borçlanma Fonu"nun faiz  haddinden daha düşük 
olamayacağı ifade  edilmiştir. Ancak mevcut Muhafazakâr  hükümetin 
desteğine rağmen, bu konuda ilerleme kaydedilmemiştir. 

c.  Fiyatlandırma  Politikaları: 

1961 "Hazine direktifi"  fiyatlandırma  politikaları konusunda bir 
düzenleme getirmemişti. 1967 "Hazine direktifi"  ise bu konudaki eleş-
tirilere cevap olmak üzere uzun-dönem marjinal mabyet fiyatlandırma-
sını kabul etti. Yalnız, bu UMM fiyatlandırması  ile birhkte, aynı za-
manda muhasebe mabyetlerinin tanı olarak karşılanması ve mali hedef-
lerin gerçekleştirilmesi istenmiştir. Bunun da ötesinde "fiyat  ve gelir-
lerin dondurulması" politikası dolayısıyla UMM fiyatlandırması  uygu-
lamaya pek yansıyamadı. 
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Nitekim 1978 "Hazine direktifi"  ise uzun-dönem marjinal maliyet 
fiyatlandırması  ilkesinden vazgeçerek, KİT'lerin fiyatlandırma  konu-
sundaki ana amacın "keyfi  çapraz sübvansiyonların" önlenmesi ve 
tarifenin  zirve ve zirve-dışı talepler arasındaki farkları  yansıtmasını 
talep etmektedir. Aslında 1978 "Hazine direktifi'  KİT'lerin performan-
sının denetimi konusunda geniş mali göstergelere (GGH ve mali hedef-
lere) dayanmaktadır ve 1967 "Hazine direktifi"nin  merkezini oluşturan 
"kaynakların etkin dağılımına" (yani UMM fiyatlandırmasına)  ikinci 
planda yer vermektedir. 1967 "Hazine direktiff'nin  getirdiği UMM 
fiyatlandırması  hiç bir zaman uygulanmadığı gibi, bu kuralın oturduğu 
birinci-en iyi-Pareto-Refah-İktisadı  da eleştirilmektdir. Zaten SİH, mali 
hedefler  ve UMM nin birlikte bulunmaları, geleneksel, fiyatlandırma 
politikalarına zemin hazırlamaktadır56. 

Sonuç olarak denilebilir ki, piyasa mekanizmasına göre kaynak 
tahsis eden karma ekonomiye örnek olarak ele aldığımız İngiltere'de 
KİT'lerin kaynak tahsislerinde üç kural ya da ölçüt mevcuttur: (1) 
Iskonto haddi: SİH / GGH (2) Mali hedefler  (kâr haddi + öz finansman 
-f-  nakit sınırlaması -f-  muhasebe politikaları) (3) UMM fiyatlandırması 
(optimal kaynak dağılımı). 

C. Planlı Karma Ekonomide KİT'lerin Ekonomik ve Mali Denetimi: 
Türkiye 

KİT'lerin kuruluşu ve kamu sektörünün doğumu, "Birinci Sanayi 
Planı"nın uygulandığı 1934-38 yıllarına rastlar. Nitekim, 1934'de kuru-
lan Sümerbank, bu sanayi planım yürütmekle görevlendirilmişti. Zaten 
1937 yılında yapılan bir değişikbkle57, devletçilik* sadece dönemin tek 
partisinin altı ilkesinden biri olmakla da kalmayıp Anayasa'da (3. md.) 
yer alan bir yasal direktif  haline gelmişti. 

1950-60 döneminde iktidar partisinin devletçiliğe karşı olmasına 
rağmen, KİT'ler kalkınmanın yürütülmesinde vazgeçilmez unsurlar 

56 İbid.,  s. 258. 
57 Server Tanilli, Türk  Anayasaları  ve  İlgili  Mevzuat,  İstanbul, l.Ü.H.F. 1980, s. 35. 
* Bu devletçilik ilkesinin niteliğini Atatürk şöyle açıklamaktadır: "Bizim takibini muvafık 

gördüğümüz devletçilik prensibi bütün istihsal ve tevzi vasıtalarını fertlerden  alarak, milleti 
büsbütün başka esaslar dahilinde tanzim etmek gayesini güden ve hususi ve ferdi  teşebbüs ve 
faaliyetlere  meydan bırakmayan sosyalizm prensibine dayanan knllektivist, komünizm gibi 
bir sistem değildir. Bizim takip ettiğimiz devletçilik, ferdi  mesai ve faaliyeti  esas tutmakla be-
raber mümkün olduğu kadar milleti feraha  memleketi mamuriyete eriştirmek için, milletin u-
mumi ve yüksek menfaatlerinin  icabettirdiği işlerde-bilhassa iktisadi sahada- devleti fiilen 
alâkadar etmektir." Ş.S. Aydemir, İkinci  Adam  (I) s. 448. 
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olarak geliştiler. Aslında vazgeçilmezliklerinin nedeni üç noktada top-
lanıyordu: (1) Kalkınan bir ülke olarak Türkiye'de alt-yapı yatırım-
larının doğal tekeller olan kamu hizmet kurumları (public utilities) 
eliyle yürütülmesi kaçınılmazdır. (2) Özellikle temel endüstrilerin ku-
rulması riskli ve kârsız gözüktüğü gibi özel sermaye birikimi de bu 
açıdan yetersizdi. (3) Siyasal açıdan, dış yardımlar ile zahmetsiz bu-
lunan fonların  KİT yatırımları olarak kuruluş yerlerinin iktidarda 
kalmayı sağlayacak şekilde siyasal pazarlık konusu yapılması hükümet-
lerin hoşuna gidiyordu. 

Ancak 196Û'da bu keyfi  ekonomik yönetime tepki olarak kurulan 
DPT ile KİT'ler planlı döneme girdiler. Plan, özel sektör için özen-
dirici olmakla birlikte, kamu sektörü için emredici niteliktedir. Bu 
arada çeşitli yeniden-düzenleme (reorganizasyon) çalışmalarına konu olan 
KİT'ler, 440 sayılı Kanunla düzenlendiler. Aşağıda (Çizelge: 11.6) 
Türkiye'de KIT denetim şeması gösterilmektedir. 

Burada sorumluluğu ekonomik denetim açısından ele alıyoruz. 
Yüksek Denetleme Kurulunun yaptığı denetleme kaynak tahsisine 
ilişkin olmadığı için, yani hukuki nitelikte bulunduğundan, şemayı 
zorlaştırmamak için, devre dışı bıraktık. Türkiye'deki KİT denetim 
şemasının İngiltere'den farkı,  DPT ve Hazine (Maliye Bakanlığı) nin 
KİT'lerin kaynak tahsislerinde oynadıkları ikili roldür. Kamu kaynak-
tahsislerinde -KİT'ler de dahil- son karar makamı DPT olmakla birlik-
te, bu planın ve yıllık programların yürürlüğe konulması yıllık devlet 
bütçeleri ile olmaktadır. Şöyleki : 

Bakanlar Kurulu'nca tayin edilen hedeflere  (büyüme hızı) göre 
DPT'ce girdi-çıktı analizi ile hazırlanan ve fiziki  dengeler üzerinde otu-
ran planın öngördüğü kaynak tahsislerinin, sermaye taymlamasını fiilen 
yapan makam Maliye Bakanlığı ve kısaca Hazine'dir. Hazine KİT'lerin 
öz kaynakları (kâr -f-  amortisman -(- karşdık) ile yarattıklarına ek olarak 
vergi gelirlerinden ve borçlanmalardan (Devlet Yatırım Bankası j 
Merkez Bankası) elde edecekleri transferleri  denetler. Ashnda DPT nin 
ve planın aşırı yasal yetkilerine rağmen, KİT sektöründe kumandayı 
elde tutan Hazine'dir. Çünkü öz kaynaklarına bakışla çok büyük ölçüde 
dış kaynak ile çalışan KİT'lerin plan ve program yatırımlarını gerçek-
leştirebilmesi ve hatta işletme sermayesi açıklarını temini, Hazine 
yardımlarının hacmine bağlıdır. Oysa, kamu maliyesi ve KİT işletmeciliği 
bir bakıma ayrı konular olduğu gibi, Hazinenin elinde sermaye tayın-
laması için-lngiltere'dekilere benzer-ölçütler de yoktur. • Aynı husus 
DPT için de sözkonusudur: Girdi-çıktı tablosu ile geliştirilecek sektörler 
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ve üretim hedefleri  çözülmekle birlikte, rakip projeler arasında sosyal 
zaman tercihi (iskonto haddi) ve optimal kaynak tahsisi açısından seçim 
ııasıl yapılmaktadır? Aslında DPT ve hatta Üniversitelerde aynı görüşü 
paylaşan iktisatçılar, fizik  planlamaya (üretim/yatırım planlaması) 
paralel bir finansman  planlamasının gereğine pek inanmamaktadırlar. 

Bu görüşe göre önemli olan üretim ve yatırım hedeflerinin  gerçekleş-
tirilmesidir; yani fiziki  dengelerdir. Bunun için gerekli para herhangi 
bir şekilde bulunabilir. Açıkça ifade  edilmemekle birlikte, örneğin 
emisyonla. Bu düşünceye göre fiyatlar,  kaynak tahsislerini belirleyen 
değil fakat  kaynak tahsisleri sonunda belirlenen değişkenlerdir. Nite-
kim KİT'lerin kâr etmesi yani öz finansman  önemli bir husus değüdir. 
KİT'ler, DPT emrinde ve verilen üretim hedeflerini  gerçekleştirmek 
için çalışan yumuşak bütçe sımrlamalı işletmeler olmalıdır. Dolayısıyla 
KİT'lerin başarılarını değerlendirmede kârlılık ölçütü yerine performans 
göstergeleri (performance  indicators) olan plan üretim hedefini  gerçekleş-
tirme oranı, kapasite kullanımı, verimlilik vb. kullanılabilir. Aslında 
bu görüşün gerekçesi olarak ileri sürülen iddia şudur: KİT'ler temel 
endüstriler olup, tekel durumundadırlar vc fiyatlarına  yapılacak yeterli 
zam ile teorik olarak tek tek veya sektör olarak her zaman için kâra 
geçebilirler ama, bu etkinliğin arttığını değil, bilâkis kaynak dağılımı-
nın bozulduğunu ve refahın  azaldığım gösterir. 

Nitekim, 4. Beş Yıllık Plan'ın hazırlanması sırasında yürütülen 
KİT'lerin yeniden düzenlenmesi çalışmalarına egemen olan görüş 
bu olduğundan, DPT'ııin KİT'ler üzerindeki yetkilerini ve denetimini 
artıran düzenlemelerin gerçekleştirdmesi ilke edinildi.* Bu nedenle 4. 
Beş Yıllık Planda aynı sektörde çalışan KİT'lerin birleştirilerek, kamu 
sektör kurumlarına dönüştürülmeleri ve plan disiplini etrafında  top-
lanmaları amaçlandı. Ayrıca her sektör kurumunun nakit akımlarım 
düzenleyecek bir bankası olmalıydı. Yalnız 4. Plan kamu sektörünün 
çekirdeğini KİT'lerin oluşturmasını fakat  bunların etrafında  oluşan 
kooperatifler  ve halk sektörünü de birlikte planlamayı amaçlıyordu. 
Büyütülmesi amaçlanan kamu sektörünün ötesinde varılmak istenen, 
daha merkezi bir planlama modebne geçişti. 

Ancak 24 Ocak kararlarına varan iktidar değişikbğini hazırlayan 
nedenlerden biri olarak ekonomik buhran karşısında KİT açıklarının 
ve üretim geıdemelerinin payı vardır. Asbnda 4. Beş Yıllık Planın ve 
DPT'nin ihmal ettiği husus, planlar ve programlar kamu sektörü için 

* Rkz,: DPT, Dördüncü  Beş  Yıllık  Kalkınma  Planı  1979-1983, Ankara DPT, 1979, ss. 
301-35. 



KİT'LERDE  FİYATLANDIRMA 439 

"emredici olmakla birlikte" KÎT sektörünün amaçlarını saptamada; 
sosyal tercihleri yapan seçmen iradesi yani oy sandığı belirleyici olmak-
tadır. Bir başka deyişle kamu sektöründe karar makamı sadece bürokrasi 
(DPT -f  Hazine : KİT yöneticileri) olmayıp aym zamanda sosyal 
tercihleri yapan seçmenlerdir. Dolayısıyla planlama ve sosyal seçim 
mekanizmalarına egemen olan zihniyetler birbirlerine ters düşerse ikinci 
mekanizma daima galip çıkar. Kaldı ki planın kamu sektörü için emredici 
olmasına karşıhk, kıtlık fiyatlarına  göre ve kâr maksimizasyonu ama-
cıyla çalışan özel girişimle rekabet edebilmesi mümkün değildir. Dolayı-
sıyla sosyal seçim (=seçim sandığı) ve fiyat  mekanizması gibi desan-
tralize (adem-i merkeziyetçi) karar mekanizmalarının çalıştığı bir 
toplumda, planlamanın / merkezi karar almanın belli sınırları olduğunu 
kabul etmek gerekir. 4. Beş Yıllık Plan ve bu planın KİT'ler için sapta-
dığı ilkeler bu sınırı aştığı için uygulanabilir olmaktan çıkmıştır. Bundan 
ötürü, KÎT denetim şeması içerisine seçmenleri yerleştirmeyi ihmal 
etmedik. Zira tüketici / seçmen olabildiği sürece "malik sıfatı"  de KÎT 
üretim / yatırını kararlarını etkilemeye çalışacaktır. Bu nedenle ülke-
mizde karar odağı merkezî değil adem-i merkezî olmak zorundadır. 

Yalnız seçmenlerin kamu sektörünün kaynak tahsisleri için sağlıklı 
sosyal tercihler yapabilmelerinin ilk koşulu vergi fiyatlarının  belirlene-
rek tüm seçmenlerden tahsdidir. Ancak bu takdirde beleşçi sorunu 
(free-rider)  ortadan kaldırılabilir. Oysa Türkiye'de seçmenlerin 3 / 4'ü 
vergi mükellefi  değildir. Dolayısıyla seçmenlerin büyük bir kısmı vergi 
fiyatım  ödemeksizin gelir transferi  sağlamak için rekabet etmektedirler. 
Bu durum ise KİT sistemini çürütmektedir. 

Buna ck olarak yukarda değindiğimiz gibi sosyo-ekonomik yapı-
mızın gereklerine ters düşen yani fiziki  dengeler üzerine oturan finans-
man planlamasını ihmal eden otarşik-merkezi planlama eğiliminin 
getirdiği sorunlar58 (açıklar, aşırı istihdam, düşük kapasite kullanımı, 
kalitesizlik, kaynak yaratamama) nedeniyle KİT sistemi ekonominin 
sırtında bir yük haline gelmiştir. 

Ashnda KİT'lerin kâr etmesini küçümseyen görüşleri de irdeleyip, 
eleştirmek mümkündür: (1) KİT'lerin ekonomi içerisinde tekel duru-
munda olmaları planlı dönemde hedef  ahnan otarşik ekonomi modeli 
nedeninden doğmaktadır. Açık ekonomide istedikleri zamları yaparak 
kâra geçmeleri mümkün olamadığı gibi, ancak dünya fiyatlarında  üretim 
yaparlarsa ayakta kalabilir. (2) Kaldı ki kârhhk bir etkinlik ölçütü 
olup "performans  göstergeleri" ile ikame eddebilmesi, bir karma ekonomi 

58 Wlodzimierz Brus, The Economics and Politics of  Socialism, op.  cit. 
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için söz konusu değildir. Çünkü KİT'lere özel sektörden kaynak akta-
rarak yatırımlarının finansmanı  ancak daha yüksek kâr haddi olasılığı 
varsa savunulabilir. (3) Nitekim kârlılık KİT'ler için bir bölüşüm ka-
tegorisi olmaktan çıkıp, üretim ve yatırman finansmanı  için öz finans-
manın sağlandığım gösterir. Yumuşak bütçe / açık finansman  ister ver-
gi ile ister borçlanma veya emisyonla karşılansın, müşteriler / tüketiciler 
yerine mükelleflerin  tümü vergdendiribyor demektir. Bu durum gebr 
dağılımına müdahaleye ve açıkgöz seçmen / beleşçi sorununa yol açar. 
(4) Kaldı ki açık finansman  sermayenin kaynak fırsat  maliyetinin in-
kârı demektir. 

Zaten Türkiye'de hükümetlerin "beleşçi / açıkgöz seçmen" sorununa 
karşı önlemi, tüm kamu sektörünün veya KİT'lerin finansmanında  emis-
yona başvurmak yani açık finansmandır:  Böylece, "tedavi hastalıktan 
beter olmaktadır." 

Bu durumda yapılması gereken husus, 4. Planda yapıldığı üzere, 
KİT'lerin örgütlenme şemaları üzerinde durulması veya DPT deneti-
minin artırılması yerine; kaynak tahsislerinde etkinbği sağlayacak 
ölçütlerin gebştirdmesidir. Ancak planlama vazgeçilmez bir mekanizma 
olmakla birlikte, KİT'ler düzeyinde müşevviklere olanak veren dü-
zenlemeler de bağdaştırılmalıdır59. KİT'lerin desantralize pazarlarda 
-rekabetçi düzende- kaynaklarım etkin tahsis etmeleri gereği unutul-
mamalıdır. Bu durumda yapılması gereken şey; İngilizlerin KİT 
düzeyinde kaynak tahsislerini etkin sağlamak için ortaya koydukları öl-
çütler (iskonto haddi: SİH / GGH -j- UMM fiyatlandırma  + ıııah hedef-
ler) de planlama gereklerini bağdaştırmaktır. Bu durumu ile planlama 
anlayışımız KİT'ler açısından özellikle müşevvikler sağlamada, bazı 
sosyalist ülkeler örneğin Macaristan'dan daha merkezî görünmektedir. 
Çıkış noktası, kârlılık-müşevvik sisteminin KİT sektörüne yerleştirilmesi 
ve dünya fiyatlarından  rekabete zorlanmalarıdır. Aksi halde yanlış kay-
nak tahsislerinin sonucu kronik dış açıklar biçiminde devam edecektir. 

Aslında Türkiye'de ilk ikisi kamu sektöründe (Bütçe KİT'ler) 
ve üçüncüsü özel kesimde olmak üzere, üç ayrı kaynak tahsis mekaniz-
ması: (1) Sosyal seçim (2) Planlama (3) Fiyat mekanizması birlikte kay-
nak tahsis etmektedir. Bu üç kaynak tahsis mekanizmasının koordine 
edilmesi gerekir. Ancak KİT'ler açısından önemli olan, bir dolayb 
planlama mekanizmasımn işletme düzeyindeki müşevviklerle tamam-
lanmasıdır. 

59 Janos Koraai, "The Dilemmas of  a Socialist Economy: The Hungarian Experience", 
Cambridge  Journal  of  Economics,  No. 2, June-1980, ss. 157-159. 
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Türkçe  ek  okuma  parçaları: 

1. M.Webb, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Fiyatlandırma Politikaları, İstanbul Ak 
yayınlan; 1980. 

2. DPT, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, "Kamu Girişimciliği", Ankara; DPT 
1979, ss. 301-315. 

Sorular: 

(i) KİT olarak varsaydığımız döner sennayeli bir matbaada 1978 yılında basılan bir der-
ginin formasmın  maliyet dökümü aşağıdadır: 

İşçilik 18.825 

İşletmenin İdari Masraflan  5.208 
Hammadde 3.998 

28.031 
Kâr % 30 8.406 

36.437 

Döner sermaye yönetmeliği gereğince faiz  ve amortisman giderlere katılmamaktadır. İş-
letmenin 1978 bilançosunda 1.231.000 T.L.kâr ettiği ifde  edilmektedir. Ancak bu arada toplu 
iş sözleşmesi zamlarını karşılamak üzere 5.300.000 T.L. yıl içinde ana kuruluştan sübvansiyon 
aldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca muhasebe kayıtlanna göre 2.500.000 T.L.sermaye stoğunun var 
olduğu bilinmektedir. Bu durumda : 

(a) KİT yumuşak bütçeli mi, katı bütçeli midir ? 

(b) Yukandaki fiyatlamanm  KMM veya UMM olabilmesi için ne yapılması gerekir ? 

(c) Sizce bu KİT etkin kaynak tahsis etmekte midir ? 

(ii) İngiliz uygulamasında değindiğimiz GGH ile mali hedef  (kârlılık) arasında ne fark 
vardır, açıklayınız. 

(iii) Türkiye'deki planlama mekanizması ile İngiliz tipi KİT etkinlik ölçütleri nasıl 
bağdaştınlabilir ? 



ÖNtKİNCİ BÖLÜM 

PLANLı DÖNEMDE KAMU 
SEKTÖRÜNÜN FINANSMANı 

1. REEL VE FİNANSMAN PLANLARININ UYUŞMAMASI 
SORUNU: 

/ 

Bu bölümde Türkiye'de kamu sektörünün finansmanı  sorununu 
ve özellikle Türk malî sisteminin nerelerde aksadığı konusunu ele al-
maya çalışacağız. 

Aslında kamu sektörünün finansmanı  sorunu, "reel (fiziki)  planın" 
diğer yüzünü oluşturan "finansman  planının" özü veya bunun kamu 
sektörüne ilişkin bölümüdür. Özellikle planlı döneme girddiğinde reel 
plana ve üretim, yatırım, istihdam gibi fiziki  dengelere verilen aşırı 
önem dolayısıyla finansman  plaııı ihmal edildi. 

Daha doğrusu, reel planın tamamlayıcısı olarak önceleri DPT 
tarafından  finansman  planının da hazırlanması istendi ama başarıla-
madı1. Örneğin, Birinci Beş Yıllık Planda tarım sektörünün vergilendiri-
rilerek, kamu sektörü yatırımlarının finanse  edilmesine çalışıldı. Bu 
konuda Kaldor'un önerileri ve hedef  alınan {otarşik (kendi kendine 
yeterlilik) + merkezi planlı} kalkınma modelinin de etkisi olduğu 
kabul edilebilir, ilk plancı ( = bürokrat) ve politikacı çatışması, reel 
planla ilgili değil, fakat  finansman  planının tartışılması sırasında or-
taya çıktı. Yüksek Planlama Kurulu'nda özellikle "tarımın vergilen-
dirilmesi" konusunda ortaya çıkan ihtilaf,  politikacıların arzularının 
kabulü ve plancıların istifası  ile sonuçlandı. Daha sonra DPT'ce iki 
yabancı uzmana. Prof.  B. Hansen ve Prof.  Kragh'a, finansman  modelleri 
hazırlatıldı. Özellikle Prof.  B. Hansen'in, üç kesimin (kamu 4- özel -f-  dış 
alem) mali ve parasal tasarruf  gereklerini göz önünde tutarak modelini 
hazırladığı anlaşılmaktadır. Hansen'in modeli, ilerde ele alacağımız 
gap (boşluk) analizine dayanır. Kragh ise sektörel tasarruf  ve açık / 
fazlalarından  öteye, borç / alacak matriksini hazırlamayı başarmıştır.2 

1 Dr. Sevil Korum, "Planlı Dönemde Gelişmenin Finasmanı", Türkiye'de Planlı Ge-
lişmenin Yirmi Yılı 1960-1980 Semineri (tebliğ), ODTÜ, Mayıs 1981, s. 1. 

2 İbid,  s. 3 
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Dr. S. Korum un ifadesine  göre; Birinci Beş Yıllık Planın mali 
finansman  planının bulunmamasına karşılık, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık 
Planlarda, ilkel de olsa, bu finansman  modelleri kullanılmak istenmiş-
tir. Ancak reel planla finansman  plamnın bütünleştirdmesi sağlanama-
mıştır. Finansman planlamasına ilk tepki politikacılardan gelmekle 
birlikte, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası bürokrasisi de bu konuda 
yetkinin kendilerinde olduğunda direnmişlerdir. Çünkü özellikle reel 
planın mali aracı olan Bütçeyi hazırlayan makam olarak Mabye Bakan-
lığı, finansman  modelinde söz sahibi bulunmak istemiştir. 

Dördüncü Planda ise; tarım, tarım dışı ücret ve tarım-dışı ücret 
dışı gelirlerin tasarruf  eğilimlerinin finansman  planına katılarak, mab 
planlamaya gebr dağılımı açısından bir boyut kazandırılmaya çalışıl-
mıştır3. 

Ancak bütün bu çabalara rağmen, reel planlama ile finansman 
planlaması arasındaki kopukluk ve uyuşmazlık giderdememiştir. Do-
layısıyla dönem başında reel plan ve finansman  planları karşılaştırıl-
dığında, tüm planların uygulama kabiliyetinin olmadığı ortadaydı. 
Daha doğrusu, bu husus, planlarda "ek finansman  ihtiyacı"* şeklinde 
üstü kapalı bir biçimde dile getirildi. 

Bir başka deyişle, Birinci Beş Yıllık Plandan başlamak üzere, bü-
tün planların uygulanabilmesi öngörülemeyen eksojen yani tesadüfi 
kazançlara bırakılmıştı. Bu tesadüfi  kazançlar da {işçi dövizleri -f-  iç 
ticaret hadlerinin tarım aleyhine dönmesi-}-dış borçlanma olanaklarının 
beklenileni aşması (D.Ç.M.)} şeklinde ortaya çıktı. Aslında DPT'nin 
mab planlamayı ihmalinin bir başka gerekçesi de "reel plamn uygulan-
ması için para temini işinin emisyonla da" yapılabileceğiydi. Özebikle 
dünya ekonomik buhranının hissedilmeye başlandığı 1975'den beri 
"enflasyon  vergisi" ile de reel planlar finanse  edilmeye çalışılmıştır. 
Nitekim fiyatlar  genel düzeyi, planlı dönemin başladığı 1963 yıh 100 
kabul edilirse, 1979 yılında 1.230.7 olmuştur. Yani 16 yıbık bir dönem 
içerisinde 11-12 misli artmıştır4. 

Neden böyle olmuştur? Niye finansman  planının DPT'ce yapıl-
masına izin verilmemiş ve reel planların uygulanması eksojen (dışsal) 
mab kazançlar ile enflasyon  vergisine bırakılmıştır? 

3 İbid,  s. 4 
•Bkz.: Dördüncü Beş Yıllık Plan 1979-1983, op.  cit.,  s. 91. 
4 Türkiye İş Bankası, Türkiye'nin  Ekonomik  Göstergeleri:  1975-79, Ankara İş Bankası, 

s. 14. 



4,44 KAMU  SEKTÖRÜNÜN  FİNANSMANI 

Aslında reel ve finansman  planlarının uyumlaştırılmasına, Dr. K. 
Kasaroğlu "planlamanın ekonomi politiği" demektedir. İşte reel ve fi-
nansman planlarının uyumlaştırılmasımn ya da planlamamn ekonomi 
politiğinin başarılı olmamasının dört nedeni vardır : 

(1) Birincisi, reel planın hazırlanmasında siyasi direktifle  seçilen 
büyüme patikası (büyüme hızı) ve dolayısıyla reel planlama hedefleri, 
ekonominin mab gücünü aşmaktaydı. Yani büyüme hızı ekonominin 
(iç -4- dış) tasarruflarıyla  gerçekleştirdebdeceği düzeyin üzerinde sap-
tanmıştır. 

(2) İkincisi karma ekonomi niteliğindeki Türkiye'de üç kaynak 
tahsis mekanizması (i) Fiyat (piyasa) (ii) Planlama (iii) Sosyal seçim 
birlikte kullanılmaktadırlar. Son iki kaynak tahsis mekanizması (plan-
lama -j- sosyal seçim) kamu sektörüne diskindir. Plancılar, planla-
mayı fiyat  mekanizmasının başaramadığı orta ve uzun vadeb hedef-
leri saptamak gibi tamamlayıcı bir mekanizma değd de bağımsız ve hatta 
fiyat  mekanizmasının yerini alacak biçimde kullanmak arzusundaydı-
lar. Ancak böyle bir finansman  planı ile tüketicilerin tüketimle ilgili 
zaman tercihlerine (tasarruf  kararlarına) müdahale edilmek istendiği 
gibi reel planlama de tüketimin kompozisyonu etkilenmeye çahşılmak-
taydı. Tüketicilerin bu müdahaleden hoşnut olmamaları durumunda 
sosyal seçim mekanizması ile tepki göstererek iktidarı uyarmaları müm-
kündür. Bir başka deyişle, demokratik bir ülkede planlamamn tüketici 
kararlarına müdahale etmeye çalışması durumunda tüketicderin, seçmen 
olarak sosyal seçim mekanizmasını kullanıp siyasal iktidar aracılığıyla 
planlamayı denetlemeleri olağandır. 

(3) Üçüncü olarak, Türkiye'de reel plamn uygulanmasını sağlaya-
bilecek finansman  planının yapılabdmesiııi engelleyen yapısal bir neden 
mevcuttur: Türkiye'deki seçmenlerin 3 / 4'nün beleşçi* (free  rider) olması 
nedeniyle, siyasal iktidarları yüksek büyüme patikalarını seçmeye 
teşvik etmelerine rağmen, bunun gerektirdiği reel planın vergi-fiyatlarım 
ödemeye yanaşmamalarıdır. Bir başka deyişle, Türkiye'de seçmenlerin 
çoğunluğu (köylüler-(-serbest  meslek erbabı-)-esnaf-(-tüccar)  bedava 
yemek (free-lunch)  peşindedirler. Oysa finansman  planları seçimlerle 
oluşan parlamentolarda ve yıllık bütçelerin yürürlüğe konulması ile 
uygulanır. Dolayısıyla Türkiye'de finansman  planlamasının yapılma-
sını engelleyen yapısal güçlükler vardır. 

'Beleşçi (bedavacı) ile amaçlanan vergi mükellefi  olmayanlar ve vergilerini ödemeyen 
seçmenlerdir. 
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(4) Kaldı ki bir finansman  planmın yapdabdmesi için plancının, poli 
tıkacının ve seçmenin (tüketicinin) üzerinde anlaştıkları bir sosyal zaman 
tercihinin bulunması gerekir: Yani, sosyal iskonto haddi bulunmalıdır. 
Hiç olmazsa ingiliz uygulamasında5 olduğu gibi, bir GGH (gerekli getiri 
haddi) nin kamu sektörü için saptanması ve bu haddin altındaki proje-
lere izin verilmemesi şarttır. Daha doğrusu plancı, kamu ve özel kesim 
arasında sermayeyi tayınlarken, sermayenin kaynak fırsat  maliyetini 
bdmelidir. Bu sektörel dağıtımdan sonra, bu haddi, kamu sektöründe tek 
tek projelere uygulamalıdır. Oysa planlamamn merkezî planlama anla-
yışı içerisinde KİT'lere yaklaşımı bunları üretim / yatırım hedefleri  için 
kullanmaktı. KİT'lerin başarılarım değerlendirmede kârm etkinlik 
ölçütü olarak kullanılması (desantralize) adem-i merkeziyetçdiğe yol 
açacağından6 arzulanmadı. Bu durumda sermayeyi kârsız kullanmak, 
sermayenin kaynak fırsat  maliyetiniu olmadığını kabul etmek demektir. 
Dolayısıyla finansman  planlamasının tahsis mekanizması yani serma-
ye tayınlama ölçütü yoktu. 

Halkın taleplerini tatmin için yüksek büyüme haddini hükümet-
lerin kabul etmelerine karşılık, mükellefler  vergi fiyatlarını  ödeyerek 
reel-planın uygulanmasını desteklemeyince, geriye dış finansman  veya 
emisyon (enflasyon  vergisi) almaşıkları kalmaktadır. Zira bir finans-
man modelinin kamu sektörü açısmdan iki önemli malî kaynağı vardır: 

(1) Dış finansman  (dış yardım- / borçlanma / işçi dövizi) 

(2) İç finansman 

(i) Vergder /KİT kârları / iç borçlanma / sosyal güvenlik ke-
senekleri, 

(ii) Emisyon (^enflasyon  vergisi) 

Dış finansman  iç tüketimi etkilemediği için, seçmenlerin tercih 
ettiği çözüm olmakla birlikte, dünya ekonomik buhram nedeniyle 
yetersiz kalınca enflasyon  vergisi tek almaşık oldu. Dolayısıyla Türkiye 
1975'den beri Cumhuriyet tarihinin en hızlı enflasyonunu  yaşadı. As-
lında tüketim / tasarruf  tercihinde direnen tüketici / seçmenin, finans-
man planının vergi-fiyatlarını  ödemeye yanaşmaması, hükümetleri 
tasarruf  açığını bütçe açıkları ile finanse  etmeye götürmüştür. Beleşçi / 
seçmenlere karşı hükümetler de açık bütçe politikası gütmüşlerdir. 

5 Cmnd 7131, op.  cit.,  s. 37. 
6 W.Brus, "Some General Problems of  Decentralization in a Socialist Planned Economy" 

op.  cit.,  ss. 1-21. 
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Ancak seçmenler açık bütçe politikasının getirdiği enflasyon  vergisi-
ni algılayınca, gecikmeli olarak tepki göstererek iktidardaki partileri 
değiştirmişlerdir. 

Aslında Goss Planda (S.S.C.B.) reel ve finansman  planları arasında 
uyumsuzluk söz konusu değildir zira; reel ve finansman  planlarını 
kabul eden organ aymdır, yani politbürodur. Türkiye'de ise karar 
odakları desantralizedir: Tüketici / üretici / seçmen / plancı / parlamen-
ter olarak milyonlarca kişi kaynak tahsis kararlarını almaktadır. 

2. FİNANSMAN PLANININ HAZIRLANMASININ NEDENİ: 

Kalkınmanın temel amacı, kalkınan ekonomilerde üretimin bü-
yüme hızı artırılarak cari tüketim, düzeyini yükseltmek ve yatırımlar 
ile gelecekteki tüketim için kaynak ayırmaktır7. Bir ülkenin uzun dö-
nem büyüme hızını belirleyen; işgücünün büyüme hızı (l) ve emek verim 
Idiğinin büyüme hızıdır (t). Bu durumda doğal büyüme hızını veren 
formül: 

Gü = l  t  dir. 

Bu doğal büyüme hızının, büyümenin üst sımrı olduğunu belirtmek 
gerekir. İşte reel planların ideali olan maksimum büyüme patikasının 
"doğal büyüme hızının" gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği,  mali 
kaynakların hacmine ve fonların  kullanım alanlarına bağlıdır. Şöy-
le ki : 

AY  _ AK  t  aK  g  = AYI  Y  = Büyüme  hızı 
Y  y I  /^Y  s = AKI  Y  = I/  Y  = Yatırım  oranı 

c  = AKI  AY  = 11 AY  = Marjinal  ser-
maye  hasıla  katsayısı 

g  = s / c 

Eğer marjinal sermaye hasıla katsayısı c = 3 iken, tasarruf  oranı 
(— yatırım oranı) s = % 21 ise, fiili  büyüme hızı % 7 olur: 

% 7 = % 21 / 3 

Burada finansman  planlamasını ilgilendiren terim (s) yani tasarruf 
oranıdır. Reel planla tasarruf  planı arasındaki kopukluk, büyüme 
hızının hükümetlerce önceden saptanarak belirlenen değil, belirleyen 
faktör  durumuna sokulması ile doğmaktadır. Genellikle hükümetler, 

7 A.P.Thirlvvall,  Inflation,  Saving  and  Groıvlh  in  Devekping  Countries,  London, MacMil-
lan, 1974, s. 1. 
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sermaye-hasıla oraııı veri iken büyüme hızım uygun büyüme haddinin 
üzerinde saptamak eğilimindedirler. 

Burada finansman  planlamasına yaklaşımlardan birisi olan çift 
açık analizine başvurmak açıklayıcı olacaktır8, g* hükümetçe saptanan 
uygun büyüme oranını, s* olması gereken tasarruf  oranını, s ise fnli 
tasarruf  oramnı göstersin. Bu durumda birinci açık, tasarruf  açığı veya 
iç açık : 

(1) = s* — s olur. 

İkinci açık, döviz açığı olup, dış açık olarak anılır. Eğer i ithalatı, 
ııı marjinal hasıla-ithalât oramnı gösterirse, g* büyüme hedefi  saptan-
dığında; dış açık şöyle hesaplanır : 

g*  = i*m  m = marjinal  hasıla-ithalât  oranı 

i*  = g*  I  m i  = ithalât 

Eğer fiili  ithal i ise dış açık : 

A«ı = i*  — i  olur. 
Eğer egemen açığın dış açık olduğu kabul edilirse; dış açık finanse 

eddmedikçe tasarrufların  bir kısmı kullanılmadan kalacaktır demek-
tir. Yani9 : 

(i*  — i)  > (  s*  — s) ve 

(i*  — i)  m > (s*  — s) I  c  ise. 

Büyüme hedefi  olarak saptanan g* nin gerçekleştirilmesine olanak 
yoktur ve fiili  büyüme haddi (gf); 

gt  < g*  = s I  c 

gt  — i  m olacaktır. 

Eğer c esnek değilse, tasarrufların  bir kısmı kullanılmadan kalmak-
tadır. Dolayısıyla neden dış açığın belirleyici egemen açık olduğu ortaya 
konulmaktadır. 

Buradan çıkan sonuç, kaynak israfını  veya gereksiz fedakârlığı 
önleyebilmek için, çift  açık analizinin gösterdiği politika; (tasarruf-
yatırım açığı) iç açık ile (ihracat-ithalât açığı) dış açığın eşitlenmesidir. 

8 A.P.TlıirlwalI. İktisadi  Kalkınmanın  Finansmanı,  (Çev. T. Arın), İstanbul Akbank 
Kültür Yayını, 1980. s. 17. 

9 İbid.,  s. 16. 
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Eğer iç açık (tasarruf  - yatırnıı açığı), dış açıktan (ihracat-ithalât) bü-
yükse; yani1 0 

(s*  — s) > (i*  — i)  ise, 

yapılması gereken şey; iç tasarrufları  artırıp ithalâtın bileşimi içerisinde 
yatırım mallarına ağırlık verilmesine çalışmaktır. 

Eğer döviz açığı yani dış açık egemense, yani; 

(i*  — i)  > (s*  — s) ise; 

Bu durumda eldeki tasarruf  fazlası  ile ya ihracat teşvik edilmeli veya it-
hal ikamesine gidilmelidir. Chenery'nin ifadesine  göre11 gelişmenin ilk 
aşamasında iç açık, daha sonra dış açık egemen olacaktır. Günümüzden 
baktığımızda Türkiye'de dış-açığm egemen olduğunu söylemek yan-
lış olmaz. 

Eğer ihracatın artırılabilmesinde karşılaşılan bir üst sınır söz konu-
su ise, himaye politikası güderek ithal ikamesine gitmek tek çaredir. An-
cak burada ithal ikamesi politikasının kaynak fırsat  maliyetinin düşük 
olmasına karşılık, ekonominin başka kesimlerinde meydana gelecek 
etkinsizlikleı- dolayısıyla, büyüme orammn azaldtğını görürüz. Eğer 
ihracatta bir üst sınır varsa ve iç ve dış girdiler birbirlerinin yerine 
kolayca ikame edilemiyorsa, çift-açık  (dual gap) analizinin sonuçlarmı 
inkâr etmek güçtür. Dikkat edilmesi gereken nokta çift  açık analizinde 
iki açığın toplanamayacağıdır. 

Eğer iç ve dış girdilerin birbirlerinin yerine ikame edilebildiği 
tamamen açık ekonomi söz konusu ise, etkin büyüme patikası dış 
ticaret fiyatlarmca  belirlenir12. 

Şöyle ki; birikim ve üretim patikası etkin ise saptanan hedefler 
açısından da optimaldir. Ancak bu optimalite tüketici zaman tercihi 
açısından veya yatırımın marjinal getiri haddinin dış borç faizlerine 
eşit olması açısından değddir. Optimalite saptanan büyüme hedef-
leri açısından tanımlanabilir. Hem üretim malları girdisi hem de tü-
ketim malı olan iki malın üretildiğini varsayım. (Şekil: 12.1) S 0 iki mal-
dan yapılan başlangıç stoğunu, P 0 üretim 0 0 dış ticaret dolayısıyla 

10 İbid.,  s.  17. 
11 H.Chenery and M.Bruno, "Developmcnt Alternatıves in an Open Economy", E.J., 

March, 1962. 
12 B. Hansen, Long  and  Shorı  Term  Planning  in  Underdeveloped  Counlries,  Amsterdam, 

North Holland, 1967, s. 6. 
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ulaşılan tüketim noktasını göstersin. GSMH nm 1. mal cinsinden sap 
tanan büyüme hedefim  GSMHJ1 behrtsin. Şimdi GSMIlj1 — GSMH2ldış 
ticaret hattım çizelim. Bu GSMHj1 — GSMH'2 mn her noktasına tekabül 
eden kayıtsızlık eğrileri vardır. Bu kayıtsızlık eğrilerini kapsayan 
zarf  eğrisine EE diyelim. İşte bu zarf  eğrisinin en düşük dış ticaret 
hattına teğet olduğu Sj noktası yeni optimal stoğu göstersin. K ' t 

birinci mal cinsinden sermaye stoğunu, saptanan büyüme hızım ger-
çekleştirmek için gerekli minimum yatırımı ise K^ — K°j = I verir. 
Yeni durumdaki toplam tüketimi Ĉ  ve üretim noktasım Pj temsil 
etmektedir. 

Yalmz bu durumda bile, planlamacı ve politikacının GSMH mn 
saptanan büyüme hızının gerçekleştirdmesi için gerekli minimum ya-
tırım hacminin finansmanını  sağlamada ya tüketimin geçici olarak 
düşürülmesini veya dış borçlanmayı tercihi gerekir13. 

3 İbid.,  s. . 
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Ancak dış açığın egemen olması yaııi ihracatta bir tavan sınırının 
mevcudiyeti ve iç ve dış girdilerin ikame edilmemesi durumunda plancı 
bu sınırdan kurtulmak isteyebilir. Bir başka deyişle, plancı çift  açığı 
tek açığa, yani iç açığa indirgeyerek büyüme hızını maksimize etmeyi 
amaçlayabilir. Aslında bunu isterler de. Bu durumda himaye politika-
sına ve ithal ikamesine gidilmesi yeterli değildir. Daha doğrusu otarşik 
ve kapalı bir ekonomi modeli esas alınarak üretim malları (yatırım mal-
ları) yapan, Feldman'ın* I. sektör diye adlandırdığı sektöre yatırım-
ların yapılması gerekir14. 

Bu takdirde plancı sadece dış-açık sınırlamasından kurtulmuş 
olmakla kalmaz, ekonominin marjinal tasarruf  eğdimini ayarlama 
olanağım eline geçirerek ortalama tasarruf  hacmini de tayin edebilme 
durumuna gebr. Çünkü 1. kategori olan üretim mallarına toplam ya-
tırım içerisinde ayrılan pay (a), marjinal tasarruf  eğilimine (&) eşittir15: 

a = s dir. 

Dolayısıyla Feldman tipi kapalı ekonomi modelinde -daha sonra Ma-
halanobis modeli16 nedeniyle, Hindistan da aynı yolu izledi - sadece 
sermaye (tasarruf)  tek sınırlayıcı faktördür17.  Ancak modelin uygulana-
bilmesi, daha doğrusu hazırlanan reel planın icrası için yapılacak fi-
nansman planının tüketimin büyüme patikasını değiştirebilmesi ve iç 
tüketimin geçici olarak düşürülebilmesi gibi bir politik limiti vardır. 
Böylece finansman  planının can alıcı noktası tüketimin düzeyinin 
ve artış hızının denetlenebilir olup olmadığıdır. Yani tüketici tercihine 
(tüketicinin zaman tercihine ve tüketimin kompozisyonuna) efektif 
olarak müdahale eddip edilemeyeceğidir. Çünkü sadece iç açığın finans-
manı açısından bakarsak: (s* — s) = A S — — AC demektir. 

Bir örnekle konuyu açıklamaya çahşalım. Örneğin böyle bir planın 
uygulanmaya konacağı 1979 yılında hedef  alınan büyüme hızı % 8'e 

' * Feldman ekonominin üretimini I. kategori üretim malları (hammadde ve sermaye) ve 
II. kategori tüketim malları olarak ikiye ayırıyor : 

c, + V, •+ S, = w, 

+ c2 + v2 + s2 = wg 

c + v + s = * 
14 Evsey Domar, "A Soviet Model of  Grovtlı", Essays  in  the  Theory  of  Economic  Grouıtk, 

Newyork, Oxford  U.P. ss. 223-261. 
15 İbid.,  s. 234. 
16 P.C.Mahalanobis, "Some Observations on the Process of  Growth of  National Income" 

The  Indian  Journal  of  Statistics,  Vol. 12 (Sept-1953), ss. 307-12. 
17 E.Domar, op.  cit.,  s.  223. 
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yükseltildiğinden, sonunda "ek finansman  ihtiyacı" doğmuştur. Bıı 
durumda tek açık olarak karşımıza çıkan tasarruf  açığının finanse 
edilebilmesi için iç tüketimin 1979 yılından itibaren -geçici olarak- kı-
sılması gerekir. (Şekil: 12.2) Yine varsayıyoruz ki tercih edilen uygun 
büyüme haddinin bir sonucu olarak: 1990 yılından sonra, tüketicileri 
eski fiili  büyüme haddinin sağladığından daha yüksek bir tüketim düze-
yine ulaştırmak mümkün olaeaktır: 

1990 1990 A 
- 2 AC  = J C(Y)  dC  — C*  (Y)  dC*  = abd 

t=1979 1979 

1990 1990 

— 2 AC = 2 AS 
t=1979 t=1979 

Bu tek açığa indirgenmiş Feldman modelinin içerdiği iki sorun 
vardır : 

(1) Birincisi plancının tercihi olan - 2 AC = 2 A S kadarlık tasar-
rufu  tüketici / seçmenin kabul edip etmeyeceğidir. Savaş, kıtlık gibi ola-

(Şekil: 12.2) 
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ğanüstü objektif  koşullar dışında genellikle tüketici / seçmen objektif 
olarak zaman tercihine ve tüketiminin kompozisyonuna, plancının mü-
dahalesini hoş görmeyecektir18.  Eğer politik sistem demokrasi ise, tü-
ketici / seçmen sosyal seçim mekanizması ile tepki gösterek kendi ter-
cihini egemen kılacaktır. Modelin S.S.C.B.'de başarıyla uygulanıp Hin-
distan'da başarısızlığa uğramasının nedenlerinden başlıcası budur. 

(2) ikincisi ekonominin dışa kapanması durumunda doğan etkin-
sizliklerin ve kaynakların dönüştürülme kahdiyetinin azalmasının 
doğuracağı israfın  büyüme hızını olumsuz etkileyeceği açıktır. 

Ancak modelin başarıh olabilmesi için kaynak donatımı bakımın-
dan eksiksiz (arz yönünden mükemmel) ve büyük bir pazarı olan (ta-
lep yönünden yeterli) ekonomide uygulanması gerekir. Bir başka de-
yişle, Türkiye'de bu modelin uygulanmasını önleyen koşulların başın-
da, ekonominin kaynak muhtevası ve ölçeğinin yetersiz oluşu gebr. 
Model S.S.C.B., Çin, Hindistan gibi büyük ekonomiler için geçerlidir. 

Böylece tek açıklı modeberin Türkiye için geçerli olamayacağını 
gördükten sonra, çift  açıklı finansman  planlamasının gereğini kabul 
edebihriz. Ancak bu konuda bugüne dek yapılan; ihracat tavanının 
mevcudiyeti dolayısıyla, ithal ikamesine ve sürekli himayeye gidil-
mesidir. Yalnız, buna rağmen, ihracat artışı, ithalât artışının altmda 
kalıyorsa, devamlı gelir artışım sağlamak için kronik dış açıkların fi-
nansmanı gerekir. Bu durum ithal ikamesinde dinamik mukayeseli 
avantajımızın bulunmadığı malların seçilmiş olmasından ve dış ticaret 
hadlerinin devamlı olarak aleyhimize dönmesinden doğuyor denilebilir. 

Reel planla, finansman  planının uyuşamamasımn nedeni, hükü-
metin uygun büyüme haddini (g*) fiili  büyüme haddinin (gf)  üzerinde 
saptamasından doğmaktadır. Ancak dış açık ithal ikamesi yoluyla 
çözülebilse bile, planlanan iç açığın realize edilebilmesi yani tasarruf-
ların ele geçirilmesi ayrı bir süreçtir. Burada hükümetler üç ayrı yol 
seçebilirler: 

(1) Birincisinde hükümet açıkça tüketimi kısabilmek için vergi 
yükünü (toplam vergi hasılatı /GSMH) artırarak kamu sektörü yatırım-
larını finanse  etmeye çalışır. Buna "denk bütçe finansmanı"  denir. Bu 
yolun seçilmesi halinde ya rejim demokratik değildir veya seçmenlerden 
tepki görecektir: 

18 R.Solow, Ekonomik  Büyüme  Ders  Takrirleri  1969. 



KAMU  SEKTÖRÜNÜN  FİNANSMANI 

(s*  — s)  = AS = A « = Ah olur-  A t  = Vergi  artışı 
A/k = Kamu  yatırım 

artışı 
(2) İkincisinde hükümetler açıkça tüketimi geçici olarak kısacak-

larını beyan etmezler. Ancak tüketimi kısıp, reel tasarrufları  ele geçire-
bilmek için emisyon ve enflasyon  vergisini (mali sürüklenme) birlikte 
kullanırlar. Exante olarak bütçe açık planlanır. Buna "açık bütçe 
politikası" denilir. 

(G-T)  ~a= A S = A IT A T  = Toplam  vergi  hasılatı 

G = Bütçe  harcamaları 
e = Emisyon  artışı 

a = (e  -)- AT)  AT  = Mali  sürüklenme  dolayısıyle 
vergi  artışı 

a = Bütçe  açığı 

(3) Üçüncü yol ise, karma yoldur. Buna göre iç tüketimin kısılarak 
tasarrufların  artırılması için kısmen vergi yükü artırılır. KİT kârlarının 
artırılması da vergi yükü artışına benzer etki yapar; çünkü KİT fiyat-
ları üzerine konulan kâr payı (mark up) veya vasıtalı vergi ekonomik 
etkileri açısından aynıdır19. Veya kısmen açık bütçe politikası güdülür: 

(a  + At)  = A h — (s*  — s) 

Burada kategorik olarak nitelemek gerekirse, Türkiye'de planlı 
dönemde hükümetler (1963-1971 ve 1973-1977) arasında 3. karma yolu, 
(1977-1981) arasında 2. açık finansmanı,  (1971-1973 ve 1981-1983) ara-
sında 1. denk bütçe politikasını tercih eğilimi göstermişlerdir. 

Ancak iç finansman  de ilgili yöntemler ne olursa olsun, dış finans-
man konusunda doğan ve öngörülmemiş bazı kazançlarla, başta işçi dö-
vizleri, dış yardım artışı, D.Ç.M., dış borçlanma gibi arızî olanaklarla; 
finansman  incelenmesinde kâğıt üzerinde uygulanamaz görülen planların 
en azından büyüme lıızı açısından (1963-1977) arasında pek aksatıl-
madan yürütüldüğü görüldü. 

Bütün bunlardan sonra, geriye baktığımızda reel ve finansman 
planları uyuşmazlığının geçmiş hükümetlerin aşırı büyüme ihtiras-
larından doğduğu ortadadır. Ancak J . Robinson20 gibi yazarların red-

19 Ray Rees, The Control of  Nationalized Industries, op.  cit.,  s. 25. 
20 Joan Robinson. Aspects  of  Development  and  Underdevelopment,  Cambridge, Cambridge 

U.P., s. 130. 
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detmesine rağmen, hiç olmazsa kısa ve orta dönemde petrol fiyatları 
ile simgelenen doğal kaynak yetersizliğinin büyümeye bir sımr getirdiği 
ihtimalini düşünerek, söz konusu uyuşmazlığın geçmiştekine benzer 
şekilde gelecekte de tekrarlanacağını beklememek gerekir. 

3. FİNANSMAN PLANLAMASI MODELLERİ: 

A. Finansman Planlaması Tanımı ve Amaçları: 

Finansman planlaması, plan ve prograndarda saptanan reel hedef-
lerin malî gereklerini belirleme ve malî politikaları (maliye, para-kredi, 
teşvik, sübvansiyon, gebr ve ücret politikaları.,.) bu gerekleri karşı-
layacak ölçüde planlama yöntemidir21. Başka bir deyişle, finansman 
planlaması "reel  planların"  finansmanının  planlanmasıdır22. Prof.  B. 
Kragh'a göre ise, reel ekonomik ve sosyal hedeflerin  tutarlılığım ve 
yapılabilirliğini finansman  açısından test etme ve bu hedefleri  destek-
leyecek mali politikalara yol gösterme tekniği olarak da tanımlana-
bilir23 . 

Finansman planlaması, malî politika araçlarının kullanıldığı bü-
tün alanları kapsamına alır. Malî pobtikalar ise, ekonomik planlama-
mn en önemli uygulama araçlarıdır. Bu nedenle, finansman  planlaması 
ekonomik planlamadan bağımsız bir yaklaşım olarak düşünülemez. 
Daha doğrusu bir bütün olarak planlamaya baktığımızda, bağımsız 
hazırlanan, reel planlar olup finansman  planlaması türev bir plandır. 

Yine, finansman  planlamasının kendi başma amaçları bulunmayıp, 
finansman  planlamasının amacı; reel planlama amaçlarımn gerçekleş-
tirilmesidir. Bu amaçlar: 

(i) Belli bir büyüme hedefinin  ve bunun gerektirdiği sektörel 
gelişme hedeflerinin  sağlanması, 

(ii) Bu hedef  alman büyümenin ekonomik istikrar içerisinde yü-
rütülebdmesi için, fiyat  istikrarının korunması, dış ödemeler denge-
sinin kurulması, kamu malî dengesinin gerçekleştirdmesinin başarıl-
ması, 

21 Dr.Sevil Korum, op.  cit.,  s. 1. 
22 Dr. Sevil Korum, Finansman Planlaması ve Türkiye Ekonomisi İçin Bir Deneme, 

(Basılmamış Doktora Tezi), Ankara SBF, 1972, s. 1. 
23 B.Kragh, Financial  Programming,  OECD, Paris 1970, s. 11. 
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(iii) Tasarruf  hacminin finansman  planlamasının gerektirdiği dü-
zeyde oluşmasını sağlamak için gelir dağılımına müdahale etmek, bunu 
tasarrufların  dağılımı ve servet / gebr dağıhmlarma ilişkin hükümet ter-
cihleri ile bağdaştırmak24. 

Anlaşılacağı üzere, bu finansman  planlamasının amaçlarının sı-
ralanması önceliklerine göredir. Finansman planının ilk amacı reel 
planın öngördüğü büyüme hızının gerektirdiği malî kaynakları elde 
etmek, sonra ekonomik istikrarı sağlamak ve nihayet tasarruf  ve ser-
vet dağılımını adil kılmaktır. 

Ancak, finansman  planlaması, kapsam olarak yalmzca bir reel 
tasarruf  hacminin yaratılması konusu olmanın ötesinde, gerekli liki-
dite olanaklarının planlanmasıdır. 

B. Modeller: 

Burada ele alacağımız örnek modellerden birincisi bir plan dönemini 
kapsayan uzun-dönemli finansman  planlaması modeli (Kragh modeb), 
diğeri kısa-dönemb yani bir program yılım veya daha kısa dönemi 
kapsayan parasal model (B. Hansen modeb) dir. 

a. Kragh'm  Uzun  Dönem  Finansman  Planlaması  Modeli: 

1965-70 dönemini kapsayan İsveç Planı için B. Kragh tarafından 
geliştirilen finansman  planlaması modeb, finansman  açık ve fazlaları 
hesap sistemine dayanmaktadır25. Modebn amacı, reel planda öngörülen 
yatırımların finansman  açısından yapılabilirliğini test etmek ve mab 
politikaları saptamaktır. 

Yatırımların gerçekleşme olanağı testi iki şekilde ele ahnmakta-
dır2 6 : 

f 

(i) Öz f inansman  tes t i : 

Birinci testte gebr dağıbmı politikası ve geçmiş dönemdeki ta-
sarrufların  dağılımı ile ilgili beliren eğilimlere göre sektörel tasarrufların 
gelişimleri tahmin eddmekte ve reel planda öngörülen sektörel yatırım-
lar veri alınarak, sektörel tasarruf  / yatırım oranları saptanmaktadır. 

24 Borje Kragh, Financial  Long-Term  Planning,  Stockholm, National Institute of  Eco-
nomic Research, 1967, ss. 7-15. 

25 Dr.Sevil Korum, Finansman Planlaması.., s. 48. 
26 İbid.,  s. 48. 
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Böylece reel planın exante sektörel tasarruf  / yatırını oranları, geçmiş 
dönemlerin sektörel tasarruf  / yatırım oranları ile karşılaştırılarak, ya-
tırımlar açısından sektörlerin öz finansman  kabiliyeti sınanır. 

(ii) Dış f inansman  te s t i : 

Yatırımlar açısından öz finansman  kabiliyeti olmayan sektörlerin 
dış finansman  olanaklarının yeterliliği araştırılmaktadır. Bunun için ise 
malî kurumlardaki gelişmeler de göz önünde tutularak, sektörel, dış 
borçlanma ihtiyaçlarının karşılaııabilme kabiliyeti araştırılmakta ve 
böylece gerekli malî politikalar saptanmaktadır. 

Kragh modelinin bizim bakımımızdan önemli farklılığı,  dış açığın 
bulunmadığı gelişmiş bir ekonomi için geliştirilmiş olmasıdır. Yani 
İsveç reel planlarının icrasında uluslararası dış finansman  gereğinin 
mevcut bulunmamasıdır. Örneğin model Türkiye'ye uygulanacak olsa, 
üçüncü bir teste yani reel plan yatırımlarının dış malî kaynak testine 
de ihtiyaç vardır. 

Yukarda Kragh modelinin, finansman  açık ve fazlası  hesap sistemine 
dayandığı ifade  edilmişti. Bu modelde kullanılan sektörel finansman 
açık ve fazlalarının  hesabı, aşağıdaki milli gelir hesaplarından elde 
edilen özdeşlikler halinde ifade  edilebilir. 

I. Milli Gelir Hesaplarından Türetilmesi : 

Sektörel  Tasarruf  = Faktör  Gelirleri  -)- Başka  Sektörlerden  Alı-
nan Gelir  Transferleri  — Tüketim  — Başka 
Sektörlere  Ödenen  Gelir  Transferleri 

Sektörel  Finansman  Açık  / Fazlası  — Tasarruf  -f-  Alınan  Gelir  Trans-
ferleri  — Ödenen  Gelir  Transfer-
leri  — Yatırım 

Yine sektörel net borç verme: 

Net  Borç  Verme  = Nakit  ve  Mevduat  + Diğer  Mali  Aktifler 

— Diğer  Mali  Pasifler 

II. Veya kısaca finansman  istatistiklerinden elde edilebilir: 

Mali  Tasarruf  = Sektörel  Tasarruf  — Yatırım 
Parasal  Tasarruf  = Mali  Tasarruf  + Sermaye  Transferleri 
Parasal  Tasarruf  Fazlası  \ Açığı  — Finansman  Fazlası  \ Açığı 
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Bu özet olarak söylediklerimizi açıklayarak ilerleyelim: 

Kragh modelinde formel  bir matematik çerçeve bulunmamak-
tadır. Model reel plan hedefleri  ile geçmiş dönemde izlenen tasarruf  eği-
limlerinin mekanik extrapolasyonuna dayanmaktadır. Kragh modeb 
tek yönlü ve iki aşamalı bir modeldir27. 

(1) Birinci aşamada; (i) önce gebr dağılımı için saptanan politika 
alternatiflerine  göre geçmiş dönemdeki eğilimler dikkate alınarak, reel 
planın sektörel yatırım hedefleri  veri iken sektörlerin mab tasarrufları 
irdelenmekte yani tasarruf  açık veya fazlaları  saptanmaktadır, (ii) 
Sonra sektörler arası sermaye transferleri  hesaplamaya katılarak sek-
törel parasal tasarrufları  yani finansman  açık ve fazlaları  saptanmak-
tadır. 

(2) Modelin ikinci aşamasında, birinci aşamada hesaplanan parasal 
tasarrufların  yani finansman  açık veya fazlalarının  malî kurumlara 
yansıması araştırılmaktadır. Ayrıca bu malî kurumların malî yapısı 
ve geçmişteki gelişmeleri, mevcut finansman  gereklerini karşılaması 
açısından irdelenmektedir. Daha sonra birinci ve ikinci aşamada elde 
edilen sonuçlar karşılaştırılarak reel planın uygulanabilmesi için gerekli 
malî politikalar ve düzenlemeler saptanmaktadır. 

Bu istatistiki değerlendirmeler için kullanılabdecek iki çizelgeyi, 
finansman  açıkları hesaplama çizelgesini ve malî kurumlar borç ala-
cak matriksini yazarak derleyelim. Asbnda dikkat edilirse yukarıda 
finansman  açık-fazlalarının  hesaplanması için verdiğimiz özdeşliklerin 
finansman  istatistiklerinden türetilen II. türü verdiğimiz aşağıdaki 
çizelgeden (Çizelge: 12.1) elde edilmiştir28. 

Yalnız burada söz konusu edilen sektörler, üretici sektörler olan ta-
rım, sanayi, hizmetler, vs. olmayıp, karar alıcı bulunan beş sektör; ev 
halkı, kamu (devlet), teşebbüsler, konut ve dış alemdir. Konut'un ayrı 
bir sektör olarak ele alınmasının nedeni İsveç ekonomisindeki önemi 
dolayısıyladır. Malî kurumlar ise Merkez Bankası, Ticari Bankalar, 
Diğer Bankalar, Özel Sigorta Kurumları, Kamu Sigorta Kurumları ve 
Sermaye Piyasasıdır. 

Bundan sonra almaşık iki gelir dağılımı pobtikasına göre gelir 
harcama çizelgesi hazırlanmaktadır. Çizelgede29 kamu (Çizelge; 12.2) 

27 İbid.,  s. 49. 
28 B. Kragh, Financial Long Term Planning, op.  cit.,  s. 31-90. 
Dr Sevil Korum, Finansman Planlaması, op.  cit.,  s. 32. 
29 Dr. Sevil Korum, op.  cit.,  s. 52. 
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(Çizelge: 12.1) 
Yatırım Finansman Hesabı 

Kullamm Kaynak 

" Yatırım 
Mali Tasarruf 

Tasarruf 

Yatırım ve Mali Tasarruf Tasarruf 

Sermaye Transferleri 
Parasal Tasarruf 

Mali Tasarruf 
Sermaye Transferleri 

Parasal Birikim 

Nakit ve Mevduat 
Mali Aktifler  (diğer) 

Parasal Tasarruf  (net borç verme) 

Net Mali Aktif  Kazanma Net Borç Verme ve Pasif  Artışı 

tüketimi ve sektörel yatırımlar reel plandan veri olarak alındığı halde, 
ev lıalkı tüketimi tüketim fonksiyonu  kullanılarak tahminde bulu-
nulmuştur. İki gelir dağılımı almaşığının elde edilmesinde belirleyici 
faktör  net sosyal sigorta ödemeleridir. 

(Çizelge: 12.2) 
Gelir, Harcama ve Tasarruflar 

Kamu 
(Devlet) 

Teşebbüsler 
(özel + 
Kamu) 

Ev Halkı Toplam 

1. Gayrisafi  gelir 
2. Vasıtasız vergiler 
3. Vasıtalı vergiler-subv. 
4. Gelir transferleri 
5. Net sosyal sigorta ödemeleri 
6. Harcanabilir gelir (1-5) 
7. Tüketim 
8. Tasarruf  (6-7) 
9. Gayrisafi  yatırım 

10. Mali tasarruflar  (8-9) 

0 
T 
T I N D 

- T R 

T 

Y e 
- T . 
~TJNDE 
T 
P 6 

1 e 
Y de 
S e 
H 
T F e 

Y P 
- T P 

-TLNDP 

F> 

B P 

T F P 

Y 

Y D = Y 
C 
S 
ı 

T F P = X T M 

Ayrıca bu hesaplamada vergiler ile vergi oranlarının ve sübvan-
siyonların değişmeyeceği varsayılmıştır. Fiili tüketimin reel planda 
hedef  alman tüketimden fazla  olması enflasyonist  ve az olması ise 
deflasyonist  açığın varlığına işaret eder. 

Reel yatırım hedefleri  veri iken enflasyonist  açığın politika karşıtı 
devlet gelirlerinin yani (vergi + KİT kârları -)- sosyal sigorta kesenek-
leri) artırılmasıdır. Ancak, artırılan devlet gelirlerinin bir kısmı özel 
tüketimin diğer kısmı da özel tasarrufların  kısılması ile karşılanacağın-
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dau, devlet gelirleri açığı enflasyonist  açıktan büyük olmalıdır. Modelin 
basitleştiriei varsayımı olarak değişken tek devlet geb'ri vasıtasız vergi-
lerdir. 

Daha sonra modelde teşebbüs sektöründeki alt bölümlerin Konut, 
Kamu Sigorta Kuruluşları, Özel Sigorta Kuruluşlarının ve diğer teşeb-
büslerin mali tasarrufları  hesaplanarak bir çizelge halinde düzenlen-
mektedir. Bu çizelgeyi özdeşlik olarak ifade  etmek istersek: 

Gayrisafi  Gelir  + (Vergi  -f  Transfer  + Net  Sigorta  Ödemeleri)  == 

Harcanabilir  Teşebbüs  Geliri 

Harcanabilir  Teşebbüs  Geliri  — Teşebbüs  Tüketimi  -f-  Teşebbüs  Tasarrufu 

Mali  Tasarruf  (açık  / fazla)  = Yatırım  — Teşebbüs  Tasarrufu 
Modelde yatırımları yalnızca teşebbüslerin yaptığı varsayılmak-

tadır. Bu durumda ikinci aşama olan parasal tasarrufları  bir çizelge ile 
göstermek istersek30 : 

(Çizelge: 12.3) 
Parasal Tasarruflar 

Ev Kamu Özel Diğer 
Kamu Halkı Sig. Kur. Sig. Kur. Teşeb. Konut Toplam 

1. Mali Tasar. 
(+fazla/-açık) TF g T F es TFep + Feo TFeh TF g TFep 

cari işlem 
dengesi 

2.Sermaye 
Transferleri TkP T K e s T K e p =FKeo TK T K e p =FKeo 

Sermaye 
dengesi 

Parasal Tasar. işlemleri 
(+fazla/-açık) qpM6 TMeP TM e o T M eh 0 

Bundan sonraki aşamada, daha önce bulunan parasal tasarruflar 
veri alınarak, malî kurumlardan borç alma ve borç vermedeki değişik-
likler saptanmaya çalışılacaktır. 

Bir başka deyişle : 

Parasal  Tasarruflar  (Fazla  + / Açık  — ) = Mali  kurumlardan 

borçlanma—Mali  kurumlara  borç  verme 

3 İbid.,  s. 5 . 
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Böylece, Lir plan döneminde kurumlar aracılığıyla reel sektörlere 
yapılması gerekli sermaye transferleri  miktarı saptanır. Ancak bu trans-
ferlerin  gerçekleşebilirliğini test edebilmek için borç veren ve borç 
alanın kabibyet ve ihtiyaçlarının karşılaştırılması gerekir. Bunun için 
ise bir borç-alacak matriksi hazırlanır31. 

(Çizelge: 12.4) 
Borç-Alacak Matriksi 

Kamu Konut Teşebb. Ev hal. Dış Alem Top. Borç 
Verme 

1.Merkez Bankası 
2.Ticari Ban. 
3.Diğer Bank. 
4.özel Sig. Kur. 
5.Kamu Sig. K. 
6.Sermaye Pi. 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X Lc 

Lt 

> 

L 
om 

7.Toplam Borç-
lanma 

B s Beh . B eg+ B eo B P Bec B = L 

Borç-alacak matriksinde sıralar malî kurumların sektörlere borç 
vermesini, sütunlar ise sektörlerin malî kurumlardan borç almasını gös-
termektedir. 

Eğer sektörlerin plan hedeflerine  ulaşabilmek için hesaplanan borç-
lanma gereği ile (parasal tasarruf  açıkları Çiz.: 12.3/3 sıra) malî ku-
rumların borç verebilme kabibyeti eşit değilse, para kredi ve mab po-
htikaları bu amaca göre uyarlanmalıdır. 

Burada modelin eleştirisine değinilmebdir: 

(i) Birinci olarak model, iç tasarrufları  plan hedefleri  için genellikle 
yeterli ve dış açığı bulunmayan ve adam başına geliri en yüksek ekono-
milerden biri olan İsveç için geliştirilmiştir. Dolayısıyla İsveç'te iç-
dinamiğin denetiminde veya endojen faktörlere  bağlı olarak sürdürülen 
büyümenin finansmamnda  ortaya çıkabdecek tıkanıklıkların çözümüne 
çalışılmaktadır. Nitekim İsveç, bizim gibi çift  açık analizine konu olan 
reel ve finansman  planları arasında ciddi uyuşmazlığın bulunduğu bir 
ülke değddir. 

(ii) İkinci bir husus ise, günümüzde petrol fiyatları  dolayısıyla veri-
GSMH düzeyinde kalabilmek için eskiden daha çok ihraç etmek zorun-

31 B. Kragh, op.  cit.,  s. 120. 
Dr. S. Korum, op.  cit.,s.  59. 
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dayız. Dolayısıyla büyüme lıaddi sıfır  olarak planlansa bde, bir dış 
açığın, oluşacağı ortadadır. Bu nedenle, Kragh modeli gibi, gelişmiş 
ülkelere ait eskimiş finansman  modellerinin günümüz gereklerine 
uyarlanmadan uygulanması mümkün değildir. Yalnız bu modeller 
finansman  planlaması ile ilgili analitik bilgi edinmemizi sağlar. 

b. B. Hansen'in  Kısa  Dönem  Finansman  Modeli: 

B. Hansen, bu konuda iki temel yaklaşıma "para-ıııiktar" ve "boş-
luk" (gap) modellerine işaret etmektedir. 

(i) Pa r a -Mik t a r Teoris i Yak l a ş ım ı : 

B. Hansen'in ifadesine  göre, IMF'nin kısa-dönem pohtikaları, 
para-miktar teorisine dayanmaktadır. Basit miktar teorisine göre, 
ekonominin dengeb olma koşulu, para miktarının GSMH'nm sabit 
fiyatlarla  artışı oranında artmasıdır32. 

A GSMH A M  = — . M X  GSMH 

Eğer ekonomide dengesizlik söz konusu ise, yani enflasyonist 
veya deflasyoııist  baskı: 

(D A r _ . M 
K  '  ^ GSMH 

şeklinde hesaplanabilir. Burada yıldız beklenen veya planlanan büyük-
lüklere işaret etmektedir. Görüldüğü gibi planlanan (beklenen) para 
miktarındaki artışın, planlanan (beklenen) büyümenin gerektirdiği 
artışı aşması, enflasyonist  baskı yaratır. 

(ii) Gap (Boş luk) Ana l iz i Yak l a ş ım ı : 

Bazı az gelişmiş ülkelerde ise, enflasyon  (deflasyon)  boşluğu yaklaşı-
mı tercih edilmektedir. Bu yaklaşım mallara olan talep ve arzın doğur-
duğu kaynak kullanım dengesine dayanır. 

32 B. Hansen, op.  cit.,  s. 32. 



KAMU  SEKTÖRÜNÜN  FİNANSMANI 

Kaynaklar Dengesi 

GSMH  Kamu  yatırımları 
İthalât  Özel  yatırımlar 

Kamu  tüketimi 
Özel  tüketim 
İhracat 

Toplam  mevcut  kaynak Toplam  kaynak  kullanımı 

Bu durumda enflasyonist  baskı, iki taraf  arasındaki dengesizlikten 
doğar: 

(iii) Karma Yak l a ş ım : 

B. Hansen, kısa dönem finansman  planlamasına ait mevcut iki 
yaklaşımı kendisinin Türk Planmasma dişkin deneyiminin ışığı altında 
birleştirerek karma bir model oluşturmaktadır. 

B. Hansen'e göre önce boşluk (gap) analizi ile başlansa büe, kaynak-
lar dengesi dolayısıyla, fon  akımlarına ve para-miktar teorisine ihtiyaç 
olacaktır. Ancak modelde politika önlemlerince etkilenebilecek de-
ğişkenler, özel tüketim ve yatırımlardır. Kamu yatırımları veya tü-
ketiminin uzun-dönemli planlarca sabit olarak saptandığı bilinmektedir. 

B. Hansen'in modeli şöyledir33: 

(1) Modelin kurulmasında ilk adım, söz konusu ydda* özel tiiketün 
için izin verdebilecek maksimum miktarın kararlaştırılmasıdır. Bunu 
yukarıdaki kaynaklar dengesi çizelgesinden türetebiliriz: Kullanım 
tarafında  yer alan kamu tüketim ve yatırımları uzun-dönem planı 
tarafından  sabit saptanmıştır. Dış-ödemelcr dengesindeki açık veri 
ise, GSMH'nm uzun dönemli plan gereğince artışının, uzun dönemli 
plan düzeyinde olacağı beklenirken; izin verilebilecek tüketim bakiye 
(residual) olarak hesaplanabilir. 

(2) İkinci adımda, özel tüketimin izin verilen düzeyde tutulabil-
mesi için gerekli ev-halkı sektörü üzerine konulacak vergiler (net dev-
let gebrleri) saptanmalıdır : 

(2) = Toplam  talep  — Toplam  mal  arzı 

33 İbid.,  s. 50. 
*Kısa-Dönem finansman  planlan yıllık hazırlanır, 
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izin  verilen  özel  tüketim  — c  (GSMH  — net  devlet  gelirleri  — ahkonan 
işletme  kârları) 

Burada c tüketim eğilimidir. Hansen, Türkiye'de işletme kârlarının 
ikmal edildiğini ve c'nin ise geçmişteki tahminlerden türetilebileceğini 
ifade  ediyor. 

(3) Üçüncü adım ise, parasal analiz ile bağ kuran köprüyü oluş-
turmaktadır: Kamu, özel ve dış alemin birbirlerinden net borç vermesi 
ve alması saptanmalıdır. Burada bu üç reel alt sektörün net borç verme 
olanaklarr (sermaye transferleri  de dahil) hesaplanmaktadır34. 

Kamu  kesiminin  net  borç  vermesi  — kanıu  net  geliri 
— kamu  tüketimi  — kamu  yatırımı 

Özel  kesimin  net  borç  virmesi  — GSMH  — kamu  net  geliri 
— özel  tüketim  — özel  yatırım 

Dış  aleme  net  borç  verme  = Ödemeler  dengesi  fazlası 

(4) Dördüncü aşamada ekonomi ve onun alt sektörleri için net fon 
akımları matriksi oluşturulmaktadır. Bu alt sektörler: Merkez Bankası, 
ticari bankalar, devlet sektörü, özel sektör ve dış alemdir. 

(Çizelge: 12.5) 
Net Borç Verme Matriksi 

Kime Merkez Ticari Hükü- Özel Dış Toplam 
Bankası Bankal. met Aleııı Sektör 

Kimden <D (2) (3) <
4
>, (5) 

Merkez Bankası (1) 0 L,= L„ L„ k . 
Ticari Bankalar (2) h, 0 
Kamu Kesimi(3) L„ L32 0 L3 4 L„ L38 
Özel Kesim (4) L«, K 0 K 
Dış Alem (5) LS1 L 5 2 0 L» 

Toplam (6) L6.=O Lm=O L63 0 

Fon akımı matriksi net akımları gösterdiği için, diyagonal eleman-
ları sıfırdır  ve matriks, diyagonal etrafında  ters simetriktir : 

Lij  — Lji 
Matriksteki kenar (toplam) elemanları bilinmektedir: L 6 1 = — L 1 6 

= 0 ve L 2 6 — — L62  — 0. Burada Merkez Bankası ve ticari bankalar salt 

34 İbid.,  s. 52. 
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malî kurumlar olarak kabul edildiklerinden net borç verme olanak-
larının bulunmadığı varsayılmaktadır. Diğer taraftan  kamu, özel ve 
dış alem kesimlerinin net borç verebilme olanakları daha (3.) aşamada 
saptanmıştı: 

Kamu kesimi ııet borç verme L6Î  — ^36 
Özel kesim net borç verme ^64 = -̂ 46 
Dış alem ııet borç verme L65  = ^56 

Asıl amaç ticari bankaların Merkez Bankasına net borç verme 
olanağına ilişkin koşula bağlı öngörüde bulunmaktır35. Böylece ticari 
bankaların likidite durumlarını öğrenmiş ve para politikası için baş-
langıç noktasına varmış olacağız. 

Sermaye hareketleri tamamiyle denetlendiğinden, dışarıdan net 
borçlanma olanaklarının sektörler arasında dağılımı da planlama / 
hükümet tarafından  yapılmaktadır. Devlete ve özel sektöre verile-
bdecek net borçlar da sırasıyla (L35 = — L 5 3 ) ve (L4 5 = — L,4 ) olup, 
bilinmektedir. 

Bütçeden ticari bankalara verilen krediler (borçlar) yavaşça artma 
eğiliminde olup, 

L23 = — Li2  — a sabit 

şekbııde "normal" artış göstermektedir. Bütçeden Merkez Banka-
sına verilen borçlar ise bir bakiye (residual)'dir. Böylece 2. ve 3. sütunlar 
doldurulabilir. 

Özel kesim ele alındığında (4. sütun ve sıra) terimler zaten elde 
edilmişti. Merkez Bankası ve özel sektör ilişkileri ihmal eddebilecek 
kadar azdır. Yalnız özel sektörün elinde Merkez Bankasınca çıkartılan 
banknotlar vardır. Burada para-miktaı- teorisi veya Keynesgil  muamele 
saiki gündeme gelmektedir36: 

A GSMH 
GSMH, L14  — — L4l  — • Mn 

Mn  yıl başında tedavüldeki paıa miktarıdır. Dolayısıyla özel sektörün 
ticari bankalara ııet borç vermesi bakiyedir. 

35 İbid.,  s. 52. 
36 İbid.,  s.  55. 
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(5) Beşinci aşamada ise ticari bankaların likidite durumunun özel 
kesim yatırım hedeflerinin  finansmanına  yeterli olup olmadığı araştırı-
lır. Çünkü özel kesim yatırımlarının ticari bankaların kredilerine bağlı 
olduğu bilinmektedir. Eğer ticari bankaların likidite durumu elverişli 
değilse, açık piyasa muameleleri veya devletin özel sektöre net borç 
vermesi sağlanarak, sorun çözülmelidir. 

c.  Finansman  Modelleri  ve  Sonuçları  : 

Burada ele aldığımız finansman  modellerini kuran B. Kragh ve B. 
Hansen Türkiye'de finansman  planlaması konusunda öneriler geliştir-
mişlerdir. Ancak bu finansman  modellerinin yapımının güçlüğü yenil-
mekle birlikte, uygulanabilmesi farklı  bir konudur. Türkiye'de finansman 
planlaması ile ilgili gelişmeleri özetleyecek olursak : 

(i) Öncelikle Türkiye'de planlı dönemde uygulamaya konulan reel 
planları tamamlayan finansman  planlarının bulunmadığı, ilgililerce 
belirtilmektedir37. Dolayısıyla, reel planların lıiç olmazsa ilk dört plan 
döneminde uygulanabilmiş olması, işçi dövizleri, D.Ç.M., gibi öngörül-
memiş eksojen faktörler  veya enflasyon  vergisi gibi "planlanmamış" 
endojen öğeler olarak ifade  edebileceğimiz arızi kazançlara bağlı kal-
mıştır. 

(ii) İkinci olarak, finansman  planlamasını yapmak ve modelleri 
geliştirmek, teknik güçlükleri olmakla birlikte, mümkündür. Finansman 
planlamasının zor olan kısmı, reel plamn bir türevi olarak geliştirilen 
finansman  planının uygulanmasıdır. Politik limitler, finansman  planının 
uygulanması konusunda ortaya çıkmaktadır. Zira, reel plan planlama 
mekanizmasmca, finansman  planının uygulama aracı olau bütçe sos-
yal seçim mekanizmasmca oluşturulmaktadır. Dolayısıyla, DPT'ııiu 
hazırlayacağı finansman  planları, tüketici / seçmen ve onun temsilci-
lerinin denetiminden geçecektir. 

(iii) Üçüncü olarak finansman  planları: Vergileme, kıedi, emisyon 
hacmi, dış borçlanma, KİT fiyatlandırması  (kârları), sosyal sigorta 
kesenekleri konularını kapsayan ve kamu sektörünün finansmanını 
da aşan, ekonominin finansmanında  Maliye'ye ve DPT'ye sorumluluk-
lar getiren, girift  bir süreçtir. Bu arada hatırlatılması gereken husus, 
uzun dönem finansman  planlarının, planlarla ve kısa dönem finansman 
planlarının yıllık program ve bütçeler ile ilgili olduğudur. Bir başka 

37 Dr. Sevil Koruın, Planlı Dönemde..,, op.  cit. 
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deyişle, plaıılı bir ekonomide devletin maliye politikası, bütçe politika-
sını (vergi / harcama) aşarak-büyüyen ekonominin kısa ve uzun dönem 
finansman  ihtiyaçlarını tatminini hedef  almalıdır. 

(iv) Finansman planının reel planın türevi olması nedeniyle, reel 
planda yapılan hatalar finansman  planlarına yansıyarak, seçmenin ve 
dolayısıyla sosyal seçim mekanizmasının planlamaya müdahalesini 
davet edecektir. Örneğin otarşik ve kapalı ekonomi modelini hedef 
alan planlarımız, içeride kaynaklarımızın yanlış tahsisine ve ihracat 
olanaklarının yitirilmesine yol açmıştır. Ancak petrol fiyatları  dolayısıy-
la dış açık otonom olarak artınca, ekonominin mevcut gelir düzeyinde 
bile kalabdmesi kuşkulu hale gelmiştir. Nitekim, dış finansman  olanakla-
rının kaybolduğu bir dönemde 4. plan en yüksek kalkınma hızını hedef  al-
ınış ve finasman  yolu olarak da açık bütçe politikası seçilmiştir. Dolayı-
sıyla ekonomik ve siyasal istikrarsızlığımızın temelinde bekleyişlerimizin 
aşırılığı ile bunlar için gerekli fedakârlığa  katlanmayı (tüketimden 
vazgeçmeyi) istemememiz yatmaktadır. 

(v) Finansman planlamasına çift  açık sorunu olarak baktığımızda, 
ekonomi çift  açık verecek şekilde planlandığından, değiştirilmesi ge-
reken sadece büyüme patikası değil kalkınmanın öz finansmana  dayan-
dırılmasıdır. Ancak öz finansman  modelinin yürütülmesi, ihracatın 
artırılabilmesi yani farklı  kaynak tahsisine bağlıdır. Aksi halde öz fi-
nansman kabiliyeti olmayan her model -örneğin KİT sektörü- gibi 
Türkiye ekonomisinin kalkınması, eksojen faktörlerin  denetimine bıra-
kılacaktır. 

(iv) Bir başka husus olarak, finansman  modellerinin içsel tutarlı-
lığının olduğu da kuşkuludur. Zira ne sosyal zaman tercihi, ne de gerekli 
kâr haddi (GGH) biçiminde bir ölçütün kabul edilmemiş olması nedeniyle 
özel ve kamu sektörleri arasında ve proje bazında sermayeyi tayınla-
yacak bir gösterge yoktur: Sermayenin sektörler ve projeler arasında 
tayınlauması keyfidir. 

Türkçe  Ek  Okuma  Parçaları: 

1. A.P.ThirlvvalI,  İktisadi  Kalkınmanın  Finansmanı,  İstanbul, Ak Yayınlan 1980. 

2. Dr. Sevil Korum, Finansman Planlaması, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara SBF, 
1972. 

3. Dr. Mete Durdağ, Planlama  Açısından  Kamu  Kesiminin  Dengesi,  tikeler  ve  Uygulama, 
Ankara, DPT-1286, 1973. 
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Sorular: 

(i) Reci ve Finansman Planlarının uyumlaştırılabilmesi için mevcut ekonomik koşul-
ları da göz önüne alarak, ne önerirsiniz ? 

(ii) Enflasyon  Vergisi ne demektir? Araştırınız. 

(iii) "1963-1977 arasında Türk planlaması çift  açık modeli üzerine oturtularak başarı ile 
finanse  edilmiştir" sözü sizce doğru mudur ? 
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