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Aynı şekilde, Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıklarına
i tır k
eden şahısların, ticari faaliyete bağlı olarak bu fon veya ortaıklı'k.~an
elde ettlklerl kazançlar için de blr smrtlandırma yapılmış olup; portföyünün en az % 25i hisse senetlerinden
'Oluşan Yatırım Fonu ve
Yatırım Ortaklıklarından
Mr payı elde edenler için % 10 oranında
gelır vergisi tevkifatı
önqörülmüşkerı.
bu. oran pörtföyü
% 25 den
daha az oranda hisse senedinden oluşan Yatırım Fonu ve Yatırım
Ortaklığı kar payları iiçin % 35 olarak tespit sdtlmlştir. (GVK Md.

94/15)

VERGILENDiRME

YETKiSi VE KAMU

KA YNAI<LARI~~IN

ETKiN KULLANIMI
HAZIRLAYANLAR
:
Ahmet Burçin YEREL! - M t'if~MIJ}/'I
D.E.tHt.B.F.
Maliye BölUmUArl\~lırml\ (ıı,

Geleneksel
maliye teorisinde
devlet, toplumun talep
ttı i k \
musal malları en iyi bilen özel ve 'kamusal 'kaynalkları en etkın cl i ıl
mayı ve ihtiyacı
olangelirleri
en adil paylaştırmayı
m i ıy 11\
bireyler
üstü bir kurum olarak modelleştirilmiştir.
Devlet ık rı Bıı i
_ bulunan errıretme ve zorlama gücü nedeniyle ülkesi lçlnd
Ik Hill i
eden vatandaşlarına
belirll
yaptırımlar
uygulayabilir.
Ver ·11rı Ilrııı
yetkist de devletin emretme ve zorlama qücünü 'ifade ed n k ıv IIli
lardan birisini
oluşturmaktadır.
Vergilendirme
yetkisi, «devi lin ı i
kesi üzerindeki eqemerılik gücüne dayanarak vergi alma 'k nu 1111 1\
.sshlp olduğu yasal ve fiil'i gücü» ifade etmektedir.
Bu güç m ii 111111
. da devletin
en önemli
egemenliklerinden
birini
oluşturm kt ıdır,
Devlet. 'kamu hizmetlerinin
qörülmesi için ihtiyaç duyduğu m II k ıy
nakları vergilendirme
yetkisini kullanarak karşılamaktadır.
10 vi t u
yetkiyi yasalarla kullanmaktadır.
Nitekim. Anayasamızın
73. m tl
sinin 3. fıkrasında «vergi, resim, harç ve benzeri malı' yükürnlül! 'i
ler kanunla 'konulur. değiştirilir
ve kaldırılır» hükmü yer alm kt dı .
i

Devletin bir diğer amacı dakamu
'kaynaklarının etkın kull runu
nın sağlanmasıdır. Devlet, kamu kaynakları . üzerlndekt ta rruf lı ıık
kım, en genel' anlamda 'halkın refaiuru, sosyal barışı ve o y i H i
venliğ'i optimum düzeye çıkaracak şekilde kullanmalıdır.
ii i biı
ifade ile,
n az sosyal maliyet ile en fazla sosyal f yd mn
II
edilm
i, k mu k yn kı rının etkin kullanıldığını'n
bır ' t r)ı i
olm ık hr. 1\11 ıy ınrunızuı
1 1. rnaddest
Ile 165. madd
rı uul i
yrıııı
,k 111111 lı III 1111 ıl ii i ii lIaılll b u-u kur II rın ık mu ık yıl"
i rının i ıllıl ull uuıuuu
«ılıun ıy i y n ilik ldu tl If ci lll i iilı .
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Kısaca vergilendirme yetkisi. devletin gelir elde etmesi; kamu
kaynaklarının etkin kullanuru ise bu gelirlerin harcanması faaliyeti
ile ilgili bulunmaktadır. Esaseri bu i'ki konu. birbiriyle, sıkı tbirilişki
ve karşılıklı etkileşim +çlnde bulunmaktadır.
Bilindiği üzere mutlakiyet. meşrutiyet ve demokrasi rejimierinde
tek ıkişi, bir topluluğu veya her ikisi hal1k adına halkı yönetmekte
ve amacın halkın çıkartanna hizmet edilmesi olduğu varsayılmaktadır. Ancak zaman içinde ortaya çıkan yozlaşmalar sonucunda halk
üzerindeki mali sömürü, halka hizmet ile bir tutulmaya başlanmıştır.
Devlet adına hareket eden iktidar, zaman zaman, kendi hesabına çalışır duruma gelebilme'kte;hal1ka, hizmet etmesi gerekirken, .adeta,
halkm kendisine hizmet etmesi yönünde faaliyetlerde bulunabilmektedir. Bu nedenle, devlet gücünün ve bu arada bu gücün önemli bir
unsuru olan vergilendirme
yetkisinin kötüye kullanılmasının
engellenmesi ve kamu kaynaklannın etkin kullanımının $ağlamasılçin
gerekli anayasal ve yasal düzenleme ve sınırlamaların getirilmesi hayati bir önem taşımaktadır.

i
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masından daha kolay bir' vergi elde etme şeklidir. Ano ık, lı
rnarun her zaman mümkün olamamasının yanı sıra. borç! tım
cunda ülkenin rnall 'hata siyasi bağımSıZlığının teıhllk y
ii iii i
gibi olumsuz yönleri de 'bulunmaktadır. Borçlanma yolun Oldl/dlılıı
de. borcun geri ödenmesi vergi gelirlerinin de arttırılm'
i Z r!I/lIII
luğunu ortaya çrkarrnakta ve borcu faiz yükü gelee ok n
rln
üzerinde 'kalmaktadır. Buchanan bu 'gerçeği. «bireyler devi t t ıhvll
lerini zorunlu olarak satınaldıklarından
borç yükünü his tm I r,
, Çünkü tahvil satın almakla elde edecekleri faiz gelirini ig,öz nünd
bulundururlar.
Ancak şinidiki neslin isteyerek satın aldıkı rı rJ v
• I~t taıhvi!lerinin faizlerini gelecek nesil, istemeyere'k öd y
i vı
gılerle fmanse edecektlr.» şeklinde ifade etmektedt-,
D vI tın
ii
sık başvurduğu bir diğer gelir elde etme şekli olan emI y n ci i lı i i
o~ums'Uz ekonomiık ve sosyal sonuçları da beraberl'nd
O ılrrıı 'kıı
dır. 'Kuşkusuz bunlar arasında en önemli bir olumsuzluk,
ını yı 111111
beHi şartlar altında enflasyona sebep olabilmesidır
(AI~(
AN,

mı

1985; s. 91).

Devletin en sağlam gelir kaynağı ise verqllerdl},
ii rı ci lll
,devletvergi
gelirlerini arttırarak kamuharcamalarını
ftrınn
IILI
,yolun~u seçmek ,ister., Ancak. vergi g~Hrleri de çeşıtlı 11 ıl lll tl
yeterınce arttınlamaz. Gerçekten de. eğer i1ktidar güçl'O d ii i
oy endişesine düşerek v~rgi 'kanunlarında değişiklik yaprn k i i
mez. Aksi dururnda. yani Iktidar, yeni vergiler 'koymak
ur l'lylı
veya mevcut vergilerin oranlarını arttırarak vergoi gelirlerIni urttır
cak güce sahip olması durumunda da, halk vergi yükünün
IIr
grupları arasındaki dağılımının bozulduğunu iddia ederek y ni V r
,gilerden
sürekli olarak yakınmaıktad~r. Böylece vergiler h Ik O erinde .PSikolojik olarak olumsuz etki meydana getirere'k lktld rd 11
hoşnutsuzluklam
yolaçma!ktadır.

II. 'KAMU KAYNAKLAR,ININ KULLANılMI YETKisi:
Devletin yüklendiği hizrnetleri gerçeikleştirebilmesi'
ancak belli
bir harcama yapması ile mümkündür. Harcamanın yapılebilmesi için
de gelir elde edllrnesl gerekmeıktedir. 'Geleneksel maliye görüşüne
qöre devlet yalnızca 'güvenlik, adalet ve diplomasi gibi hizmetleri
yerine getirmeli ve ekonomiye müdahale etmemelidir. Bu anlayış
çerçevesinde. sınırlı bir alanda hizmet verecek olan devletin yapacağı harcamaları karşılayabilmek
için fazla bir gelire, de ihtiyacı
olrnayacaktrr. Ancak 1929 Buhranı ve ardından J~ M. Keynes ile 'başlayan rnüdahalecl «Ekonomik Devlet» anlayışının yaygınlaşmasına
paralelolarak.
devletin bir ekonomik birim olarak 'karar alma ve
davranış süreci içinde yaptığı harcamalar da hızla artmaya başlamıştır; Artan harcamaların finansmanı için yeni gelir, ıkaynakları
araştırtlmaya başlanmıştır. Bu 'kaynaklardan biri de açığa dayalı harcama politikası ve telafi edici kamu .harcamalandır, Bunların hepsi
harcamaların sonuçta gelir yaratıcı bir özeJl.iğe sahip olduğu görüşüne dayanmaktadır (NADAROGLU; 1985.' s. 145). Zamanlçinde
bu
görüş kamu harcarnalannın hızla artmasının nedenlorlnd n blrıl olacağı gibi emisyon ve borçlanma şekllndekl ık yn kı r i n
devletlerin büyük oranda faydalanmalarını
ünd m
( tl 1111 tlr,
ünkü
borçlanma, y nı vergll rln
lmmn 1 v y \ vı i LI OL Iili ruun
rt ırıl·
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IBuna göre «verqileyerek harcama •• He «vergllemeden 'lı ro
faaliyetlerii,ktidarın
gücüne ve politik terci:hine göre de~lşm
termektedlr., Eğeriktidar
vergileyerek harcamalarını flnan
isterse 'bunun sonucundaaşağıda:ki
sonuçlar ortaya çvkabll
-
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lacağı kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkm ktadır. Ayrrca
vergilendirme Ile birlikte toplumun ~atınalma
gücü, kısılacağı iÇj~
toplam talep düşecek, yatırımlar azalacak ve işsizlik artacaktır kı.
bunlar ekonomide stagflasyonist eğilimlerin oluşumuna yol açacaktır. '<Bunaparalel alarak, ekonomik büyüme yavaşlayacak ve verimliI'ik sorunu ortaya çrkabllecektir. Buna karşın devlet, vergilemeden
harcamaya yönelir, yani emisyon ve borçlanma yöntemine ağırlıık
verirse, bu kez de, kronik bütçe açıkları ve enflasyon ile karşı
şıya kalacaktır ..
. "

=:

Vergilendirme yetkisinin devlete kim tarafından ve nasıl verildiğine baıkıldığında, 'hizmet talep edenlerin bu hizmeti kendi adlarına gerçekleştirecek bir grubun varlığını benimserneleri ve 'bu gruba
karşı belli başlı sorumluluklar
üstlerıerek bunların yerine getirilmesi amacıyla bazı yetkilerle .donatılrnasr-qerçeqi
görülmektedir.
Vergilendirme yetkisi de bu yetkilerin en önemlilerinden birini oluştutmaktadır. Bu yetki merkezi yönetim tarafından bizzat kullanılabileceği gi'biyerel
yönetimlere ve federal devletlerde federe devletlere, beni ölçüler içindedevredetbilmektedir.
Devletin vergi toplama, belli kesimlere muafiyet ve istisnalar
tanıma ve yeni, vergiler koyması ile 'ilgili tüm faaliyetlerlnl gerçekleştiretbilmesi vergilendirme yetkisi ile mümkün olabilmektedir.
Bu
yetki ise halktan ahnmıştır.Ancak
yetkiyi alan belli uygulamalar
yoluyla belli kesimleri kayıraıbilir. Kamu kesimi 'bir piyasa üreticisi
gilQi davranırsa, ,kamu hizmetlerinin' finansmanıiçin
bütün, gelir sahiplerinden eşit miktarda para alması gerekir; çünkü, toplum için
yapılan bu hizmetlerden herkes aynı. ölçüde yararlandığı?}bi,
özel
hizmetler icin özel harolar ve serefıyeler alınmaktadır.. Eger kamu
'kesimi !böyle yapmayıp: aksine :her gelir sahibini "ödeme qücüne»
göre yükümlü 'kılarsa, kişilerin
ihtiyaçlarının tatmin seviyelerini
piyasadaki gelir dağılımı'ndan doğan farklılıkları
kuvvetlendirmeme
gayretiiçinde
olmasıgerekir
(HALLER - TURHAN, 1985, s. 283).
Halkınkendindendaha
üst gelir gruplarından daha az vergi .ödernek, bazı muafiyet ve istisnalardan yararlanmak Istemesi de, en
doğal hakkıdır. Çünıkü devlete bu yetklyl halk vermiştir. Ancak devletin kayırdığı kesimler' dışındakilerin verdikleri bu yetkiyi kendi
lehlerine cevirme sansları hiç yok g'ihldir. Çünkü, halk devlete yetki
verirken ;adece v~rgilend'irme yetkisini değil, daha bir çok yetkiyi
'de birlikte vermiş olmaktadır.
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IDevletin aşırı 'büyümesi ve her alana müdahale etrnest ond
".~~.?Iü olma", «en üstün olma» kompleks,i oluştururken, içine düştugu olumsuz durumlarda mutlaka gelir elde etme gayretine girmesi,
~~.g.ayr~ti~~ '~a!,kın be~li. 'kesim.le:inde yoğunlaştırmasına ve egemenIıgını surdureblımek ıçın çeşıtl,ı çıkar gruplarına karsı 'bir takım
tav~zl~rde:. ı~ulunmasına yol açmaktadır. Bu durumda, 'deVletin yönetımı, büyük grubun kendi adına seçtiği küçük gruptançok,
baskı
gruplarına g~Qmekte ve baskı 'gruplarıkendi
çıkarlan doğrultusunda ;b~ 'küçük grulbu yörilendirebilmektedir.
Esasen burada bütün sorun, bireysel dejierler 'ile sosyal' değerler arasındaki geçişin sağlanması noktasında toplanmaktadır. Bu geçiş sırasında bireyin dışında
ve bağımsız bir toplum düşüncesinin kabulü gerekmektedir. Çün:kü
devlet bireyler üstü (über individl:Jelt) bir varlıktır (BUCHANAN _TULLO?K,,, 1~~2; s.12).
Ancak, devletin yüksek çıkarlanm belirleyenlerın, örqütler,
gruplar veya sınıflar olduğu görülmektedir (AKALIN
1981; s. 85). Devletingücü,
'çırkar peşinde koşan (rant kollayan)
baskı gruplarının eline geçmekte ve devlet yöneticileri adı verilen
kitle, ,h~l'ktan aldığı tüm yetkilerle 'birlikte baskı gruplarının çıkarlarına 'hızmet, eder Ihale gelmektedir. Sonuçta sosyal 'faydayı sağlaması gereken ve bunu elde etmek için yapılacak giderlere karar
vermeye tek yetıkni oluşum olan ::'devlet. çOğunlUğu 'değil, sınırlı bır
azınlığı temsil eder hale geldiğinde, kararlarını da belli bir sınıf
veya zümre çıkarlarına 'göre vereıbilmektedir. Gerçekten de, en demO'k.r~tj.kr.ejoimlerle yönetilen de~letlerde bile iıktidar genelli!kle bir
~artının elındedir ve maliye politikası dahi! her türlü poı,ttikayı belırleme ve uygulama belli bazı kişilerin işi olmaktadır (YASA, 1982'
s, 181). GünümÜZ'de polttık süreç içindeçok
etkin bir baskı 'grub~
olarak sermaye, A.H.ıo.'den, Büyük Brltanya'ya, Japonya'dan Türkiye'ye v~ h~tta ~.ıDT'den Çin'e kadar her ülıkede ve üsteltk içinde
bulundugu ülkenın dışındaki ülkelerde bile, devlet yönetiminde söz
sahibi' olur hale gelmiştir. I~'iraz daha ileri g,idilerek sermayenin,
zaman, zaman "devletlerüstü oluşumlarin
s da üstünde bir
güç olarak 'Ortaya çıktığı söylenebilecektir.
'Bu türgei'işimler,
ya da yozlasrnala-, toplumu oluşturan halkın
gen~' çl'ka~ının yerine, baskı ·gruplarınınözel
çı;karlarının yerleşn~esıne ,yol açmaktadır. Oysa devlet kamuçıkarını
korumak için
vardır ve devlet karşı'sında herk~sin eşit olması zorunludur. Ana~~s~mızın 10.. ~a~desind~. de 'herkesin dil, ırk, renk, cln Iy tı Iyasi
düşünce, felsefı ınanç, din, mezhep ve benz ri
lı "I Li
nvınm
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VERGİ

gözetilmeksizin
kanun önünde eşit olduğu bellrtllrn kt dır. Mıllı
egemenlik anlayışının bir gereğ'i olarak halk. 'kendini yönetecek kış+
leri 'kendi seçmekte ve onları. çeşitli yetkilerle donatrruş 'olmaktadır. Halıkın çoğunluğunun kabul ettiği bu -yetkl d~vrini 'kabul etmeyen rrurhaltfler de çoğunluğun isteklerine uymak zorunda kalmaktadır. .çünküçoğunluk
sisteminin
geçerli olduğu demokrasilerde
'kamu talebi çOğunluğun' kabul ettiği hizmetler. azınlık istese de istemese de bu hizmetlerden faydalanmak zorundadır. Çünkü kamu
hızmetlerınden toplumun bütünü faydalarımaktadır. Kamu 'hizmetlerinde bölünernernezllk ve tüketimden mahrum edilememe ilkeleri
sebebiyle toplumun bütününün bu hizmetlerden faydalanması söz
konusudur. Ancak azınlığın gücü iıktidarüzerinde
etkili okıpçoğunlu~un isteklerini
bastırıyorsa bu durumda. tam tersine. çoğunluk
zınlığın iste'kierine uymak zorunda kalmış olacaktır. Bu ters oluşu-!
ma engelolmakiçin.
devletin yönetimini düzenleyen yasalann çıkarılması ve yürütülmesinde çoğunluğun fiklrlerl veçskarları göz önüne
lınmalıdır. Ancak. bu yapılırken. azınlığın haklarının çiğnenmesi!1e
i özen gösterilmelidir.
Çoğunluk ilkesi gelirin yeniden dağılımı
orununu çözrnede en geçerli bir yöntem olarak kebul .edllmekle
birlikte. Bucharıan. Tullock, Rawls ve Harsanji gibi yazarlar. çoğunluk ve azınlığın çrkarlarıru uzlaştırmayı esas alarak «oybirliği» kurolını savunmaktadır (SÖNMEZ. 1987; s. 217).
.
Bu durumda 'kurumsal kararları lkl grupta toplamak· gerekir.
Irinci grup toplumun tüm bireylerine avantaj sağlayan kararlardır.
ııkıncı grupta ise. bazı blreylere avantaj sağlarken diğerlerinin kayb uğramasına neden oları kararlar yer almektadtr. Asıl önem taşıy n ve alınması güç olan kararlar bu ikinci. grup kararlardır.· Bu kararlarda yasal' ve politik çerçeve baskı gruplarının rolü ve politik
rclhlergiıbi .pek çok etmen birlikte roloynayacaktır.
'i·

.

Kamusal 'karar alma teorileri birey He devlet arasında tek yanlı
bır lllşklye dayanmaktadır. Devlet kaynakların en etkin kullanıldığı
noktada toplumunrefahını
.makslrnum kılacak şekilde belirli mali
kararları alır ve bireyler bu mali 'kararlar altında özel piyasalardaki
davranışlarını belirleyebilirler.
Örneğin vergileme
olayinda, gelir
vergisi mükellef bir kiş'i kaynakta tevkifat yoluyla yıllık kazarıemın
% 25 veya % 30'nu geli'r vergisi olarak öderk n, kuruml r vergisi
mükelefl olan 'bır kurum bu kişinin yıllıık k z n ırun k t k t üstünd 9 1,lr lde edip bu gelirin çok düşQık r III i \ ılır Iı nurn kurum-
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hakkakur. Yani zenginden alıp faktre veren «Robin Hood» gltml i
yerine. fakirden alıp zengineyediren
«Hobln Rood » devleti
!ııl
geler hale gelmiş demektir. 'Gelir dağılımının bozuk olduğu bu Ni
durumlarda kamu kaynaklarmm etkin kullanımı konusu karar alın,
sürecinde daha da önemli olmaktadır.
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Devlet önceljkle hangi toplumsal ihtiyaçları 'karşılamak gerektiğini yani kamu hizmetlerinin' 'kapsamını belirleyecek. gerektiğinde
bunların 'hangilerinindiğerlerine
tercih olunacağını tesbit edecek.
tir. 'Bu Ihtiyaçlan 'hangi 'kaynaklardan karşılayacağını. hangi kesimlerden ne ~miktarlarda gelir elde edilmesi gerektiğini' kararlaştıracaktır. Siyasi yapısı ister otokrank. ister demokratlk olsun, ister
merkezi, ister federal bir idare yapısı. bulunsun, her devlet ortak
i'htiyaçları ,karşılamakiçinkaynak
bulmak, o ihtiyaçlara bu kaynaklarıdenkleştirmek.
kısaca bir 'bütçe düzenlemek zorunluluğundadır
(FEYZiOGlU, 1986; .s. 4). 'Düzenlenen bütçeleringiderek
büyümesi
sonuounda gelir elde etmegüçlüğü
çeken devletin vergilendlrm
yetkisini sjk sıık kullandığı birgerçekti,';,
Çünkü devletin kendisinden beklenen 'kamusal hızmetleri yerine getirebilmesi için mali kaynaklara iıhtiyacı vardır ve bu kaynaklan
temelde, vergilendirme
'yetkisini 'kullanarak elde etmektedir lTOSUNER, 1989; s. Vi Il. Vergınin tanımmda her ne kadar verginin karşıhksız alınacağı ifade
edilmekte Isa-de:
vergi ödeyen her mükellef karşılığında devletten
bir şeyler beklemektedir. Bu yaklaşım devletin sosyal devlet olma
özelliğinin bir sonucudur. Kişi en azından. diğerleri ile ortak yararlanacağı yol, su. elektrlk, 'sosyal qüvenlrk, savunma, barınma gıbı
, temel ihtlyaçlanru devletten 'bekleyebilir. Devlet ise elde ettiği gelirleri hal'k arasında akılcı plan ve programlar yardımıyla adil bır
şekilde dc1ğıtmalıdır. Transfer harcamaları, cari harcamalar, yatırım
harcamaları gibideğişik harcama kalemleri yardımıyla, örneğin işsiz
iş, çalışana hsk ettiği maaş, evsize konut gibi ihtiyaçlar devlet tarafından gerçekleştirilebHir. Vergilendirme yetkisinin kısmen de olea
yerel yönetlrnlera .aktarılqığı durumlarda. vergilerin
klşlsel gelır
üzerindeki etklslne ve kamu hizmetlerInin etkinlik derecesıne göre,
vatandaşların belli bir yerel yönetim sınırları içinden, dığer ble yere] yönetim sınırlarıiçine
göç ettikleri 'görülebilmektedir. Bucharıan,
bu olayı «ayaklarla oy kullanma {Vatıng wlth feet)» olarak adlarıdırmaktadı- ('SUCHANAN, 1979; s' 349 - 359). Bu örnek v rgllendlrme
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olayının ve ıkamu kaynakların kullanımındaki etkinliğin insan hayatı
ve 'davranışları üzerindeki etkisini göstermesi bakımından büyük bir
önem taşımaktadır.
,
Üııı<emizgibi planlı 'ekonomilerde devlet. qelirlerirı! tahsis edeceği alanları planlarla ve YIIIl'k programlarla belirleyerek. her yıl öncelik sıralamasına göre 'hizmetleri sıruflandrrarak. bu hizmetlere belli
ödenekler tahsis eder. IBu· uygulamada özellikle kamu, kesimi kaynak dağrlrrru değerlendirme yöntemi olarak fayda - maliyet anallzlni
uygulanmalıdır. Bu uygu ianmadıq: takdirde. sosyal-ve ekonomik 'katarlarda önemli yanılmalara düşülrne tehljkesl vardır (OCAKOGLU.
1990; S. 178). Bütçelema sürecinde baskı grupları ve meclis üye-,
lerinin ödenek tahsisatı üzerine baskı yapmalarınınönüne
geçilmesi
, güçtür. Hatt~ 'her kurum kendi ödeneğini bellrlerkenbaskı
grupları
devreye' girmektedir.
Bürokratlar ikendi kişisel tercihlerine
göre
baskı yaparlarkan. milletvekilleri
'kendi oy 'bölgelerindeki
hizmetlerin. yatırımların ağırlı;klı olmasını isterler, Busüreçte
sermayenin
de katılırruyla 'blrllkte baskı 'gruplarının etkisi daha da şlddetlenlr.
işte bu türmüdaheleler
sonucunda hizmetler ,gerçek örıceljk tercthlerine göre değil. bash ve çıkar faaliyetlerine
göre slralanır.Örneğ'in. ülkemizdeuzun
yıllardan beri savunma giderleri için ayrılan
ödenekler. sağlık ve eğitim hizmetleri için ayrılan ödenekierin üzerinde gerçekleşmiştir.
Böylelikle sağlık ve 'eğitim hizmetlerinde
aksamalar vegerilemeler
görülürken askeri - idari personelin
refah
düzeyinde belirgin iyileşmeler gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca sağlanan
vergisel teşvikler ile bazı girişimciler
'kararlarını. vergi ödemeksizin veya qösterrneltk ödemelerle katlarmşler. 'buna karşıl,ık stopaj
mahkumlan Ibordro rnatıkümlanl
üzerindeki vergi yükü % 30'lara
kadar yükselmiştir.
Konuyu kısaca toplarsak: devlet halktan aldığı yetkiye dayanarak. gelir elde etmek amacıyla vergi toplar. Vergiler. bilindiği üzere.
,kamugelirlerihin
büyük bir 'kısmını meydana 'getirmektedir.
Öte
yandan devlet, 'kamu kaynaklanrun etklnkırllarulmasmı
kendine amaç
edinmiştlr. Çünkü'. bu tür 'kaynakların etkin kullamlması sonucunda
toplumun refah düzeyini arttırabllecek,
sosyal barışı ve sosyal güvenliği sağlayabilecek ve ekonomik büyüme ile birlikte. ekonomık
lstrkrar- elde edilebilecektir.
Bunun için. toplanan gelirler yıllık programlar çerçevesinde. bütçe uygulamaları ile belli hizmetlerin gerçekleştirtlrneslnde kullarulır. Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde
kurumlar ıkendi öd nek taleplerini
belirlerler.
Kurum] r ıçınde öd n k
tıpı,
rının lı Ilrl nm sinde bürokratlertn
kı i • i ı r 'Ihlorl
ıriııkiı
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bir roloynamaktadır.
Ödenekleriri görüşülmesinde
ise bürokratlarla
beraber. politikacılar.
siyasal partiler. askerler ve sermaye 'kesimi
kendi çıkarlarnun mücadelesini yapar ve bu çıkar mücadelesi yer yer
baskıya dönüşür. Ardından bütçe. kabul edilir ve «çıkar hizmetleri
sınıflandırması" na göre giderler yapılır. Böylece ıkamu kaynaklarının halktan gelen talebe göre değil, baskı gruplarının çıkarlarına
göre 'kullanılması ihtimali ve rieki büyüktür. Eğer gelirler yetersiz
kalıyorsa bütçe dışı fonlar oluşturularak halktan ek kaynak sağlama
(!kj bu fonlar. denetirnden uzak ıkal·dıgı sürece. iktidar sultasının emrine arnade 'kaynaklar olup. halkın cebinden gasp edilen ekonomik
değerlerdir) yoluna gidilir. Vergilendirme yetkisi dahilolmak
üzere
halkın devlete vermiş olduğu tüm yetkiler. iktidarın devamını sağlayarı çıkar. qruplannm eline geçebilmektedir. Böyle bir ortamda çııkar grupları .pek vergi ödemeye yarıaşrnazlar. Hepsi birer vergi rnükellefi olmakla ibirl'iıkte. bir çoğu vergisel teşviklerden de yararlanmaktadır. Öte yandan, kamu kaynaıklarının nasıl kullamlacağı konusunda söz sahibi olan da yine bu gruplardır. Sistemin işleyişi bu
şekle dönüştükten sonra. çoğunkrktan azınlığa. çalışandcin yönetene,
yani toplumun her kesiminden baskı gruplarına doğru 'bir kaynak
transferi 'başlamış olmaıktadır~

v-

ETKiNl1ÖiN SAGlANMASINDA
SINIR>l..AN.olRllMASI :

KAMU

KARARıNıN

. Bu işleyişin önüne geçmek ve 'kamu kaynaklannın etkinkullanımını sağlayabilmek için, ülkemizde 1973 yılında uygulamasına geçilen program bütçe. en etkin kararların alınıp. en etkin hizmetlerin
yapılmasını amaçlayan bir araç 'Olmasına rağmen (COŞKUN. 1985;
S. 127). yürütme ve yasama organı ile yöneticilerin bunu Isternemeleri nedeniyle pek başarılı olamamıştır. Ekınun sonucunda da. kamu
kaynaklarının i bilimsel
anlamda etkin kullarulmarnasma,
yani
israf
.
edilmesine göz yumulmuş olmaktadır.
'Bu durumun önlenmesi için, «kamu tercihi ekolü» son yıllard
-Anayasal iktisat" 'adıyla bir yaklaşımı geliştirip
ısrarla savunmaktadırlar. Buna göre; karar birimlerlnln
tercihlerinin
sistemi yozlaşmaya götürdüğü ıka~arlar bir anayasa maddesi ile sımrlandmlabilir. Böylecedevletin
gücünün ve yetkilerinin nereye kadar olaca i
yani bu güç ve yetkinin sınırlandırılması
geregi ve sırurlandırrnarun
nasılolacağı konuları ele alınmaktadır. Özelljkle devletin yada sly i
Jıktldarın
kon mik konulardaki düzenleme yetkielnin
sınırı ndırıl

ıı:ı
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ması ~eregıne dikkat çekilmektedir. Bir başka deyişle; hangi oy
çokluğu ile gelirse 'gelsin. siyasi iktidann ekonomik alanda yapabilecekleri. ancak ekonomik anayasada sınırları belirlenmiş çerçeve
içinde kalacaktır (SAVAŞ. 1989; s. 5.4).
Anayasali'ktisat
çerçevesinde. siyasiiktidarın
para arzıru' ne
kadar artttrablleceğl, hangi verqlleri ne oranda alabileceği kimlere
ve ne ölçüde transfer rödemelertnde bulunacağı, dış ticareti hangi
, yöntemler ile ve hangi oranda düzenleyeblleceql gibi, pek çok konuda anayasal 'kurallar belirlenecek ve siyasi iktidarın bu kurallara
uygun' davranması Istenecektır.
\
Önceleri geleneksel maliye teorisi içinde devletin nasıl ve~gi
alması ve bu vergi gelirlerini nasıl kullanması gerektiği konuları 'ele
ahrırmştır. Ancak, politik süreçtekiyozlaşmaların
etkisi altında, kamu
tercihi' ekonomistlertqelenekse!
maliye teorlslnlnkarşrsmda
yer alrnışlar ve devletin vergileme yetkisinin nasıl kullanılması gerektiği
, ve bu yetkinin nasıl sınırlanacağı konusunda görüşler geHştirmişIerdlr, Anayasal Maliye Teorisinde; verqi ve mali kurumlara ilişkin
yaklaşımlardaki farklılıklar, nihai oy verici, vergi ödeyici ve kamu
harcamalanrun sonuçlarından yararlanıcı olan vatandaşlarının, çerçevesini oluşturması ve bu davranışları etkilernesi açısından da önemlidir {BUCHANAN, 1977; 's. 255).
Başta Arnertkalı ekonomtstler olmak üzere Anayasal iktisat konusunda çalışma yapanların. ortaya 'koyduğu 'kuramsal çerçevede
mali bir anayasagörüşü
savunulmaktadır. Mali Anayasanın belirleyeceği temel konular şu şekilde belirtilebilir
(AKTAN, 1991; s. 221.
-

'Kamusal Martar Anayasası.

-

Kamusal Harcamalar Anayasası.

-

Borçlanma

Anayasası,

-

Denk Bütçe Anayasası.

-

'Mali Federalizm Anayasası.

Mali Anayasa He. devletin' ekonomideki yerının ne olacağı.
hangi kamusal malları- üreteceği. nereden ve nasıl gelir elde edip
nerelere harcayacağı konularına belll yasal sınırlamalar, getirilmek
lstenmektedlr. Bunagöre;
kamu ıkaynaklarının etkin kullanımı açısından kamu harcamalarının ne ölçüde olacağı anayasalarda bellr. lenımişolmalıdır.
Bir ülkede. belli bir dönemde 'kamu harcamaları ndak! artışoranı.
en çok, aynı dönemde .mllli gelirde görOlon büyüm y
şit olrnalrdır. Kamu harcamalarındaıki , artışı ımıııı Jıllrd kı
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artıştan büyük olursa, ka'mu kayneklanrun israfı söz 'konusu ol bılecektır. israfı önlemek ve kamu kaynaklarıru daha etkin kullanrn k
için devletin sınırsız harcama 'isteğine engelolmak
isteyen Anay •
sal lktlsatçılar,
Mali Anayasa içersine kamu harcamaları konusunu dahil etmişlerdir. Böylelikle siyasi iktidarın. anayasal baskı, eltında kalarak, daha fazla harcama yapmasının önleneceği düşünülmektedir. •
Aynı şekilde devletin vergilema yetkisinin kullarunu da belli
anayasal normlara bağlanmaık zorundadır. Böylece siyasi iıktidarın
vergilendirme
yetkisini kötüye kullanması sırurlandmlebllecektlr.
Genelolarak.
vergilendirme yetkisinin sınırlandırılması. kaynak
dağılımının amaçlarına ulaşmak açısından da önem taşımaktadır.
Devletin vergilendirme yetkisine sık sık başvurmasırun sakıncaları
arasında en önemlisi kişilerin vergi kanunlauna olangüveninin
sarsılması ve· vergi idaresinin ciddiyetinin bozulmasıdır. Bu nedenle
vergi kanunları cıkantırken üzerinde titizçalışmalar
yapilmalı ve
uzun süreli olacak şekilde riltellkl i (ağırlıklı) oy çokluğu ile kabul
edilmelidir. Vergi kanunlarının özü ile 'sürekli oynamak yerine. belli
sınırlar dahilinde oransal düzenlemeler yapmak daha yerinde olacaktır.
Vi -

VE Ö:N'ERilER:

SONUÇ

,

Vergilendirme yetklsinln 'iyi kullanılması ve 'kaynak dağılımınçla
etlkinliğin sağlanması özellikle qelişmekte olan ülkelerde çok güç'tür. Devlet üzerinde etkili olan bazı çıkar grupları bu güçlüğün
temelini oluşturmaktadır. Gerçekten de, vergilendirme yetkisi. büyük ölçüde bu gruplara hizmet edecek şekilde kullanıldığı gibi kamu kaynaklarının dağılımı da. etkinlik ilkelerinden dahaçok bu
grupların etkisi altında 'gerçekleştirilebilmektedir.
Kaynak kullanurunın yanlış 'biçimlendirilmesi.
toplumsal refahın maksimize edilmesine imkan tanımadığı gibi. belirli alanlarda sosyal kötülüklerin
ortaya çrkrnasma. refah seviyesinin daha da düşmesine ve kaynakların kısır döngü içinde verimsiz kullanılmasına yol açmaktadır.
i

'

i

Ülkemizde, bu sürecin önlenmesi amacıyla 1973 yılında uygulaması~a geçilen program bütçesistemi
de, sistemin Em can alıcı
noktasını oluşturan fayda-maliyet analizi tekniklerinin uygulanmasının gerçeıkleştlrilememes'i sebebiyle. büX'Ü'k ölçüde bask: gruplarının etlkl'sl altında 'kalmaya devam etmektedir. Bunun sonucunda d i
aitim.
Iı./(, i i
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açısındanönem
taşıyan alanlar yetersiz kaynak dağılımı sonucu
adetadışlanırken;
kaynakları toplumsal açıdan daha az önem taşıyan alanlara ve etkinlik ölçülemede
yeterince dilekat edilmeksizin
tahsis edilebilmektedir.
Oysa beşeri ve sosyal sermayenin kalkınmaya . katkısırun çok olduğu bütün dünya ülkelerince ıkabul edllrnektedir.
Hem vergiIendirme yetkisinin, hem de kaynak dağılımının ül-,
kenin 'kalkınmasını ve halıkın refah seviyesini yükseltecek bir şekiIde gerçekleştiriletbilmesi
için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesinde yarar bulunmaktadır:
- Verqilendirme yetkis:i yasama organına ait olmalı, yürütme
orqanına devredilmernelidir.
Anayasal olarak bu yetkinin kullanımı
en geniş kapsamıyla belirlenmelidir.
- Kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından, kamu harcamalarının sınırı anayasalolarak
belirlenmeli
ve kamu harcamaları
artışında milli gelirdeki artışın üzerine çıkılmarnahdır.
.~ Borçlanma konusu'da
açısından önem taşımaktadır.
getiriImeHdir.
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Bu !konuya da anayasal kısıtlamalar

, - Devletin bu faliyetlerinin
anayasal çerçevede sınırlandırılmasının yanı sıra, anayasa ihlallerine karşı, yargının tam bağımsız
olarak çalışması sağlanmalıdır.
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