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GİRİŞ 
 

Toplum hayatında bir kısım ihtiyaçların devletler tarafından yerine getirilmesi gereği 

hemen her toplumda en erken duyulan zorunluluklardan olmuştur. Devletin varlığını 

sürdürebilmesi için en azından iç ve dış güvenliğini sağlaması gerekir. Saf kamusal ihtiyaçlar 

olarak adlandırılabilecek bu tür ihtiyaçlar adeta kamu kesimini yaratan temel unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde de devletin bu tür görevleri, ülkede hâkim devlet anlayışı 

ne olursa olsun, kabul olunmaktadır. 

Kamu maliyesinin önemli alanlarından birisi, kamu gelirlerinin elde edilmesi ve kamu 

harcamalarının gerçekleştirilmesi uygulamalarının gelir bölüşümü üzerindeki etkisi ile ilgilidir. 

Kamu politikalarının bölüşümü nasıl etkilediği, yoksullukla mücadelede ne tür politikalar 

izlenmesi gerektiği ve mevcut politikaların gerçekte ne gibi sonuçlar doğurduğu önemli sorular 

olarak karşımızda durmaktadır.  

Gelir bölüşümü ve yoksulluk üzerinde kamu gelirlerinin etkisinin değerlendirilmesi 

“Gelir/Vergi Yansıması”, kamu harcamalarının etkisinin değerlendirilmesi “Kamu Harcamaları 

Yansıması”, her iki yansıma analizinin birlikte değerlendirilmesi ise kısaca ”Net Mali Yansıma” 

olarak tanımlanmaktadır.  

Çalışmamızda net mali yansıma analizinin bir bölümü olan kamu harcamalarının yansıma 

analizi ele alınacaktır. Çalışmanın birinci bölümünde, genel bir kavramsal çerçeve oluşturmak 

adına kamu gelirleri ve kamu harcamalarının tanımları ve çeşitleri ile gelir ve harcama 

yansıması ile net mali yansımanın tanımları yapılacaktır. İkinci bölümde, kamu harcamalarının 

gruplaması yapılarak bu harcamaların etkilerine değinilecektir. Üçüncü bölümde, kamu 

harcamaları yansımasının ölçüm yöntemlerine, dördüncü bölümde kamu harcamaları yansıma 

analizi metodolojisine değinilecektir. Çalışmanın beşinci bölümünde, kamu harcamaları 

yansımasını tespit etmeyi zorlaştırıcı faktörler belirtilecek, altıncı bölümünde devlet 

yardımlarının yansıması açıklanacak, yedinci ve son bölümde ise kurulan teorik çerçevenin 

uygulaması olarak değerlendirilebilecek kamu harcamaları yansıması Türkiye örneği üzerinde 

durulacaktır.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 

Kamu harcamaları yansıma analizine geçmeden önce çalışmanın bu bölümünde konu ile 

ilgili kavramsal çerçevenin oluşturulması amacıyla öncelikle kamu gelirleri ve kamu 

harcamalarının tanımları ile çeşitlerine değinilecek, kamu gelirleri ve kamu giderleri yansıma 

analizinin genel itibariyle tanımlamaları yapılacak ve net mali yansıma analizi ele alınacaktır. 
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1.1. Kamu Gelirleri 
 

Devlet, faaliyetlerini yürütebilmek için hem üretim faktörlerine sahip olmak hem de 

piyasada üretilen mal ve hizmetleri elde etmek zorundadır. Bu da ancak devletin söz konusu 

faktör, mal ve hizmetlerin piyasa bedellerini, yani bunların fiyatlarını ödemesi ile mümkün 

olabilir. Devletin, fonksiyonlarını yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu faktörlerin, mal ve 

hizmetlerin bedellerini ödeyebilmesi için belirli gelir kaynaklarına sahip olması gerekmektedir. 

Bunun için özel ekonomiden bir takım kaynakların kamu ekonomisine aktarılması zorunluluğu 

ortaya çıkar. Devletin kamu ihtiyaçlarından doğan harcamalarını karşılamak için anayasal 

sınırlar içerisinde başvurduğu ve değerlendirdiği çeşitli kaynaklardan elde ettiği gelirlerin tümü 

“kamu gelirleri” olarak adlandırılmaktadır. 

Devletin çok değişik adlar taşıyan gelirlerinden bir bölümünü, egemenlik ve yaptırım 

gücüne dayanarak elde ettiği gelirler oluşturur. Ancak devlet egemenlik gücünü kullanmaksızın 

kişilerin elde ettiği gelirlere benzer, tamamen gönüllü nitelikte gelirler de elde eder. Bazı gelir 

kalemlerinde ise hem bir ölçüde egemenlikten doğan zorlayıcılık hem de özel kesim gelirlerine 

özgü nitelikler bulunur (ULUATAM, 2003). 

Devletin harcamalarını finanse etmek amacıyla topladıkları gelirleri başlıklar itibariyle şu 

şekilde sıralanabilir: 

- Vergiler 

- Vergi benzeri gelirler(harçlar, resimler, şerefiye) 

- Parafiskal gelirler 

- Para basma(emisyon) ve borçlanma 

- Vergi dışı gelirler(bağış ve yardımlar, emlak ve teşebbüs gelirleri, para ve vergi cezaları) 

- Mal ve hizmet satış gelirleri 

- Yatırımlardan sağlanan gelirler 

 

1.2. Kamu Harcamaları 
 

Devlet, örgütleri içinde organları aracılığıyla işleyen, çalışan bir kuruluştur. Devletin 

örgütleri idari teşkilatını, organları kamu görevlilerini meydana getirir. Devlet örgütleri içinde 

çalışan devlet memurları hizmetler üretir. Bu hizmetlere idari hizmetler denir. İdari hizmetler, 

diplomasi hizmetleri, adalet hizmetleri, iç güvenlik hizmetleri, milli savunma hizmetleri, toplum 

halinde yaşayan insanların ortaklaşa duydukları ihtiyaçların karşılanması, tatmin edilmesiyle 

ilgili hizmetlerdir. Bu hizmetlere kamu hizmetleri denir (TÜRK, 2010).  

Devletin yüklendiği görevlerin ve gerçekleştirdiği hizmetlerin önemli bir bölümü onu belli 

harcamalarda bulunmaya mecbur etmektedir. Herşeyden önce, kamu kesiminin varlığına yol 

açan temel sebep sayılabilecek “kamusal ihtiyaçların giderilmesi” için devletin birtakım 

hizmetlerden yararlanması, bir kısım malları kullanması gerekmektedir. Devletin ekonomik, 

sosyal ve idari faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla yapmış olduğu mal ve hizmet satın alma 

yönündeki harcamaları “kamu harcaması” olarak tanımlanmaktadır. 
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Kamu harcamaları çok çeşitli yollarla gruplanabilmektedir. Harcama yansıması amacına 

uygun olarak, değişik kamu harcamalarının kamunun maliyetleri ve bireylerin faydaları 

arasındaki ilişkiyi öne çıkarak bir şekilde değişik programlar itibariyle sınıflandırılması uygun 

olacaktır. Bu çerçevede kamu harcamaları, yansıma analizine uygun olarak aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılabilecektir.  

I. Özel Harcamalar 

A. Transfer Harcamaları 

1. Kişilere ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler 

2. Firmalara yapılan transferler 

B. Mal ve Hizmet Satınalmaları 

1. Eğitim harcamaları 

2. Sağlık harcamaları 

3. Diğer harcamalar 

II. Genel Harcamalar 

A. Mal ve Hizmet Satınalmaları 

1. Genel idare harcamaları 

2. Ulusal savunma harcamaları 

3. Kişilerin ve mülkiyetlerin korunması harcamaları 

4. Diğer harcamalar 

III. Kamu Borcu Faizleri 

Bu sınıflandırma kamu harcamalarının sıralamasında fayda tahsisi yapmanın zorluklarını 

etkin bir şekilde göstermektedir. Diğer taraftan sınıflandırma şekli kamu harcamalarının 

dağılımına karar verilmesinde de yardımcı olacaktır (RUGGERI, 2005).  

 

1.3. Kamu Gelirleri(vergi) Yansıması 
 

Vergi, her zaman konulduğu yerde, kanun koyucunun mükellef olarak belirttiği kişiler 

üzerinde kalmayabilmekte, vergiyi ödeyen kişi onu başkalarına devredebilmektedir. Bu 

durumda vergi, bir mükelleften alındığı halde başka birisi tarafından ödenmiş olmaktadır. 

Herhangi bir ürün üzerinden üreticisi tarafından ödenmiş olan vergi, ürünün fiyatının 

yükseltilmesi suretiyle onu tüketenlere devrolunmakta, tüketici yüksek fiyat içerisinde vergiyi 

ödemiş olmaktadır.  

Vergi yansıması; kanuni mükellefi tarafından ödenen bir verginin fiyat mekanizması 

aracılığı ile kısmen veya tamamen üçüncü kişilere aktarılması olarak tanımlanmaktadır.  

 

1.4. Kamu Giderleri(harcama) Yansıması 
 

Devlet, yürüttüğü görevleri gereğince yapmış olduğu kamu harcamaları yoluyla 

hanehalklarının elde etmiş olduğu gelirin yeniden dağılımını etkileyebilmektedir. Harcama 
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yansıması, devlet tarafından yapılmakta olan kamu harcamalarından gerçekte kimlerin 

yararlandığı, gerçekleştirilen belirli kamu harcamaları öncesinde ve sonrasında yapılan 

harcamalar nedeniyle ortaya çıkan gelir dağılımı değişimi ve karşılaştırmasını ele almaktadır.  

 

1.5. Net Mali Yansıma 
 

Net mali yansıma, her bir gelir grubunun vergilerin yükünü ne kadar taşıdığını ve ödenen 

vergilerle sağlanan kamu malları ve hizmetlerinden ne kadar yararlandığını ölçen bir kavramdır. 

Diğer bir ifadeyle net mali yansıma, devletin, gelir dağılımında etkili olacak vergi ve harcama 

politikasının etkisini ölçen uygun bir yöntemdir. Net mali yansıma hesaplamaları, devlet 

harcama ve vergi programlarının ortak etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu birleşim net 

mali yansımanın ölçümünü verir. Geniş anlamda net mali yansımanın hesaplanması herhangi 

bir gelir kategorisinde verilen hanehalklarının kamu sektöründen aldıkları hizmetleri ya da 

ödedikleri vergileri hesaplamayı amaçlamaktadır.  

Mali yansıma analizi bazı pozitif ve normatif değerlendirmeler içermektedir. Vergileri kimin 

ödediği ve harcamalardan kimlerin yararlandığı soruları pozitiftir. Ancak bu sorular karşısında 

ortaya çıkan bulguların doğru veya kabul edilebilir olup olmadığı normatiftir. Normatif değerler 

kişiler arasında farklılaşabilir ve gelir dağılımı ile ilgili bir konsensüse varmak çoğunlukla 

mümkün değildir. Ancak kamu politikasının bölüşüm etkisi politikacıların ve seçmenlerin 

yakından ilgilendiği bir konudur. Vergi ve harcamaların yansıma analizi vergi ve harcama 

politikalarının gelir dağılımı ve yoksulluk üzerindeki etkisini değerlendirmenin en etkili 

araçlarından birisidir (KAYA, 2009).  

2. KAMU HARCAMALARININ ETKİLERİ 
 

Bütçe politikalarıyla yapılan harcamalar, kamu ekonomisinden özel ekonomiye nakit ve mal 

olarak yapılan transferlerle, özel ekonomiden satın alınan mal ve hizmetlere karşılık yapılan 

ödemeler olarak iki genel grupta toplanabilir. Bunlardan devletin mal ve hizmet karşılığında 

özel ekonomiye yönelttiği harcamaların etkileri, firmaların faktör sahiplerinden faktör alımına 

ait harcamaların etkileriyle aynı olacaktır. Genel iktisadi analiz yöntemleri kullanılarak bu 

etkiler ortaya konulabilir (BAKIRCI, 2001). 

 

2.1. Fertlere Yapılan Transfer Ödemeleri 
 

Fertlere yapılan transferler; işsizlik, hastalık, yaşlılık, felaket ve sosyal güvenlik ödemeleri 

gibi sosyal içerikli ödemeleri kapsar. Bu transferler götürü şekilde olabileceği gibi basit oranlı 

dağıtımlar şeklinde de olabilir (BAKIRCI, 2001). 
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2.1.1. Götürü Transferler 

Götürü bir transfer bireyin bütçe doğrusunu Şekil 1’de gösterildiği gibi OA’dan BC’ye 

kaydıracaktır. Bu değişme farklı ekonomik duruma sahip bireylere, yapılan işe, kazanılan gelirin 

miktarına ve bireylerin tercihlerine göre farklı olacaktır. 

 

Şekil 1- Transferlerin Bireysel İmkânları Arttırması 

 

Eğer devletten bireylere yardım yoksa birey OY kadar gelir için OX kadar çalışacaktır. 

Götürü bir devlet transferi yapılması BC üzerinde I gibi bir noktanın tercih edilmesine sebep 

olacaktır. Bu ise bireyin yardımdan sonra daha az çalışarak yardımdan önceki geliri elde etmesi 

anlamına gelmektedir. Birey II noktasını da seçebilir. Bu durumda da çalışma biraz azaltılmış 

olur ancak öncekine göre gelir daha da arttırılmıştır. Bireyin III noktasını seçmesi halinde de 

çalışma süresi aynı kalmış ancak toplam gelir yapılan transfer kadar artmıştır (BAKIRCI, 2001).  

 

2.1.2. Basit Oranlı Transferler 

Bazı transferler de gelire göre nispidirler. Örneğin işsizlik sigortası veya emekliliğin 

geçmişteki kazançlarla ilişkilendirilmesi halinde durum böyledir. Burada transferin çalışma veya 

emek arzı üzerine etkisiyle bireysel imkân eğrisi genişler. Eğer nispi bir yardımı götürü bir 

yardımla karşılayacak olursak birey nispi yardımda götürü yardımdakinden daha çok 

çalışacaktır (BAKIRCI, 2001). 

 

 

 



6 
 

2.2. Firmalara Yapılan Transfer Ödemeleri 
 

Devletin firmalara yaptığı transfer doğrudan doğruya maliyet azaltan, karları arttıran, bazı 

üretim faktörlerinin fiyatını düşüren veya gayrisafi hasılata eklenen unsurlar olarak 

değerlendirilebilir. Örneğin devlet bazı milli endüstrilerde uğranılan zararların bir kısmını veya 

tamamını karşılamak durumunda ise meydana gelecek etkiler net karlar üzerinden alınan 

vergilerin yaptığı etkinin tersi bir etkiye sahip olacaktır. Yine aynı şekilde eğer devlet herhangi 

üreticiye satılan üretim birimi başına sabit bir yardım ödemesi yapıyorsa veya üreticinin kabul 

ettiği fiyata sabit bir yüzde ilave ediyorsa bu transferin etkisi gayrisafi hasılat üzerinden alınan 

vergilerin etkilerinin tersi yönünde olacaktır.  

Bununla birlikte firmalara devlet tarafından yapılan bazı transfer türleri vardır ki bunlar 

firmalar üzerindeki vergileme modellerini kullanmaya ve onların ters yönde işletilmesine izin 

vermez. Bunlardan dikkate değer bir örnek zirai ürün fiyatlarını destekleme politikasıdır. Devlet 

bu politikayla adeta üreticilere belirli bir minimum fiyatı garanti eder. Eğer gerçekleşen piyasa 

fiyatı bu fiyatın altında ise devlet duruma göre tamamen veya kısmen farkı ortadan kaldırır. 

Hububat, tütün, pamuk gibi ürünlerdeki destekleme alımlarıyla devletin verdiği fiyatla piyasa 

fiyatı arasındaki fark üreticilere transfer olarak verilen miktarlardır (BAKIRCI, 2001). 

 

2.3. Mal ve Hizmet Harcamaları 
 

Prodüktivitede artış sağlayan kamu harcamaları, sermayeden elde edilebilecek kazançların 

artmasına neden olacağı için özel tasarrufları arttırabilir. Tüketim mallarının bedelsiz olarak 

tüketicilere sunulmasına yol açan kamu harcamaları, gelecekte ve şimdi tüketilecek olan özel 

olarak satın alınan bedava mallar arasındaki ilişkilere bağlı olarak gelirin şimdiki veya 

gelecekteki kullanımını etkiler. Yaşlılara bedava konutların verilmesiyle, ilköğrenimin bedava bir 

hizmet olarak sunulması değerlendirildiğinde bireylerin tasarruf eğilimlerini farklı şekillerde 

etkileyecektir (MUSGRAVE, 1987). 

 

2.4. Savunma Harcamaları 
 

Savunma harcamalarının olumlu etkilerinin yanı sıra çok katı olumsuz etkileri de vardır. 

Genel anlamda savunma harcamalarının insanları ve kaynakları ekonomideki üretken alanlarda 

kullanmaktan alıkoyduğunu söylemek gerekir. Bunun sonucu olarak, bu harcamalar tüketim ve 

yatırımı azaltmakta ve milli geliri ulaşabileceği seviyenin altında tutmaktadır. Otomotiv, inşaat, 

deri, tekstil, akaryakıt, elektrik gibi bazı imalat alanlarında üretimde bulunan teknik uzmanlara 

ve ilkel maddelere el koymak suretiyle askeri tüketim, özel tüketimdeki benzer malların 

maliyetini yükseltebilir. Hatta bunların imalini tedirgin edebilir. Nihayet savunma harcamaları 

ödemeler dengesini bozmak gibi bazı makro alanlarda da olumsuz etkilere sahiptir (BAKIRCI, 

2001). 
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Olumlu etkileri bakımından bütçenin diğer bölümleri gibi savunma harcamaları da dağıtılan 

gelirler yoluyla dolaylı ve nakdi etkiler yapabilmektedir. Milli gelir artışına, bilimsel araştırmaya 

ve teknik ilerlemeye verdiği hamle gücüyle ve temel sanayilere üretim alanları açmak yoluyla 

da etkilerde bulunabilir (TABATONI, 1971). 

 

2.5. Sübvansiyon Harcamaları 
 

Devlet bazı malların bazı tüketiciler tarafından kullanılmasını teşvik etmek için sübvansiyon 

politikaları izleyebilir. Sübvansiyon, firmaların-üreticilerin belirlenen malları belirlenen 

tüketicilere piyasa fiyatından daha düşük bir fiyata satmaları ve aradaki farkı da devletten tahsil 

etmeleri anlamına gelir. Sübvansiyonlar devletin elinde geniş ölçüde kullanım alanı bulan ve 

çeşitli ekonomik konulara tahsis edilebilecek nitelikteki araçlardır (BAKIRCI, 2001).  

Herhangi bir tüketim malına sübvansiyon uygulanması o malın üreticisi için bir gelir teşkil 

eder. Eğer sübvansiyon artan maliyetlerle veya azalan verimle üretilen bir mala verilmişse 

etkilerinden bir kısmı üretim artışından meydana gelen birim maliyetlerdeki artış tarafından 

emilecektir. Bu durumda üretim artışı zayıftır. Eğer sübvansiyon azalan maliyetlere göre 

üretilen bir mala veriliyorsa satış hacmindeki ve sübvansiyonun sosyal kazancındaki genişleme 

azami olacaktır. Çünkü sübvansiyon kazancına maliyet artışı da eklenecektir. Eğer maliyetler 

artıyorsa sübvansiyon üretici karlarının iyileşmesi şeklinde özellikle üreticiler yararına olacaktır. 

Çünkü sübvansiyonun tüketicilere olan faydası üretim maliyetlerindeki artış sonucu azalır. Buna 

karşılık maliyetler azalıyorsa sübvansiyon bu maliyet düşüşü nedeniyle tüketicilere aktarılma 

eğilimi gösterir (TABATONI, 1971). 

 

2.6. Sosyal Harcamalar 
 

Bir kısım sosyal harcamalar emeğin verimliliğini arttırma ve böylece milli hasılanın artışına 

katkıda bulunma etkisi gösterir. İşçilerin sağlığını, refahını, çalışma ortamını, bilgi ve becerisini 

iyileştiren bütün harcamalar emek sahibinin çabalarına daha büyük etkinlik kazandırır.  

Bütün sosyal harcamaların etkileri kısa dönemde o kadar açık bir şekilde olumlu 

olmayabilir. Bir kısmı üretim üzerinde doğrudan bir etki beklemeden tüketim düzeyini 

arttırmayı hedeflerken, bir kısmı da üretken olmayan nüfus gruplarının yaşam şartlarını 

iyileştirmeye yöneliktir (BAKIRCI, 2001).  

Sosyal harcamaların etkileri uygulama şartlarına göre de farklı olabilmektedir. Çünkü ayni 

veya nakdi olarak yapılan harcamaların etkilerinin aynı olmasını beklemek yanlış olur. Ayni 

harcamalar doğrudan doğruya idarece yapılmakta ve tüketiciler bunlardan bedelsiz 

yararlanmaktadırlar. Nakdi harcamalarda ise verilen şahısların tercih haklarına göre etkiler 

doğurmaktadır. Parasal transferler bunlardan yararlananlara tercih özgürlüğü sağlamaktadır 

(TABATONI, 1971). 
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3. KAMU HARCAMALARI YANSIMASININ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 
 

Gelişmekte olan ülkelerde devletler kaynakları eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi sosyal 

hizmetler yoluyla dağıtma eğilimindedir. Kamu harcamaları bireylerin ve ailelerin ekonomik 

pozisyonunu iki ana araç kullanımı ile etkiler; 

� Maaş/kazanç (earnings) değişimi 

� Toplam brüt gelirlerin (gross income) değişimi 

Kamu, harcamalarının düzeyini veya dağılımını değiştirdiğinde, özel sektörede üretilen mal 

ve hizmetlerin fiyatları ve faktör gelirleri de bundan etkilenecektir. Örneğin, kamu sektöründeki 

üretim özel sektördeki üretime göre daha emek yoğun ise kamu harcamalarındaki artış emeğin 

getirisi sermayenin getirisine kıyasla göreli olarak yüksek olacaktır. Bu durum emek yoğun mal 

ve hizmetlerin fiyatının sermaye yoğun mal ve hizmetlerin fiyatına göre daha fazla 

yükselmesine neden olacaktır (RUGGERI, 2005). 

Kamu harcamaları yansıma analizinde; belirli harcamaların öncesinde ve sonrasında ortaya 

çıkan gelir dağılımı karşılaştırması yapılmaktadır. Kamu harcamaları yansımasını ölçmek için 

harcama yansıması analizi ve fayda yansıması analizi olmak üzere iki farklı yöntem 

kullanılmaktadır (RUGGERI, 2005). 

  

3.1. Harcama Yansıması Analizi 
Musrave (1959) “harcama yansıması” terimini faktör ve ürün fiyatları ile ilgili etkilerin 

gelirin dağılımında ne türlü değişikliklere neden olacağını ifade etmek için kullanmıştır. 

 

3.2. Fayda Yansıması Analizi 
Kamu harcamaları, bireylerin ve ailelerin refahını doğrudan nakit transferleriyle ve kamu 

tarafından üretilen mal ve hizmetlerin faydaları yoluyla da etkileyebilir. McClure (1974) bu tip 

dağılım değişikliğini “fayda yansıması” olarak tanımlamıştır.  

Harcama yansıması ile fayda yansıması arasındaki bu farklılık genel denge analizi ile kısmi 

denge analizi arasındaki ayrımı yansıtmaktadır. Kamu harcamalarının yansıma analizi sadece 

“kamu aktivitelerinin bireylerin ve ailelerin refahını ne şekilde etkilediği” konusuna 

odaklanmıştır. Kamu, harcama programının dağıtımında dört temel araç kullanır. Bu araçlar; 

- Kamu birimlerinin kayıtlı bütçe işlemlerinin doğrudan harcama yoluyla yapılması 

- Bütçede yer alamayan fonlarla doğrudan harcama yapılması 

- Dolaylı harcama yoluyla iş dünyasının kontrolü 

- Genel olarak “vergi harcamaları” olarak bilinen vergi sistemi ile harcama programı 

yapılması 
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Olarak sıralanmaktadır. Yukarıda sayılan araçlardan sadece ilk ikisi harcama yansıması analizine 

dâhil edilmektedir. Çünkü sadece bunlar kamu sektörü resmi istatistik yayınlarında 

tanımlanmaktadır (RUGGERI, 2005). 

4. KAMU HARCAMALARI YANSIMA ANALİZİ METODOLOJİSİ 
 

Hem kamu harcamaları hem de kamu gelirleri aktiviteleri bireylerin ve ailelerin göreli 

ekonomik pozisyonlarını etkileyici özellikler taşımaktadır. Gelirin yeniden dağıtımı kamu 

aktivitelerinin en önemli fonksiyonlarından birisidir.  

Ekonomistler kamu bütçelerinin gelir kısmının dağıtım etkileri ile daha çok ilgilenirler. Bu 

konu ile ilgili literatürde gelir sisteminin ve vergilerin yansımasıyla ilgili çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Colin ile Tarasov(1940), Musgrave(1951), Browning ile 

Johnson(1979), Pechman ile Okner(1980), Ruggeri, Van Wart ile Howard(1994) ve Vermaeten 

ile Gillespie(1994) tarafından yapılan çalışmalar sayılabilir. Harcama yansıması üzerine yapılan 

çalışmaların sayısı daha sınırlıdır. Çünkü harcama yansıması genellikle net mali yansıma 

analizinde kullanılmıştır. Bu nedenle vergi yansıma analizleri ile ilgili daha fazla metodolojik 

yaklaşımlarla karşılaşılmaktadır (RUGGERI, 2005). 

Kamu harcama analizine başlarken üç ana başlıkta öngörülen bazı belirlemelerin yapılması 

gereklidir (RUGGERI, 2005); 

� Zaman periyodu, analitik çerçeve, analiz bölümlemeleri, toplam gelirin ve 

toplam kamu harcamasının ölçümü, aile birimlerinin en fakirden en zengine 

doğru sıralanarak refah ölçütlerine göre gruplandırılması 

� Seçilen aile birimlerine yapılan toplam ve birim kamu harcaması miktarı, 

toplam ve birim kamu harcaması maliyeti 

� Gelirin yeniden dağılımına ilişkin indeksler 

Kamu harcamalarının yansıması analizinde hanehalkı belirli bir refah ölçütü ile dilimlere 

ayrılarak bu grupların kamu politikaları ile sunulan imkânlardan yararlanma ya da söz konusu 

imkânlara ulaşabilme kapasiteleri belirlenmektedir. Değişik dilimlerden hanehalkının (ya da 

bireylerin) sayısı hükümetin bu hizmetlere harcadığı birim maliyet ile çarpılmaktadır. Örneğin 

farklı gruplardaki hanehalklarının ilköğretimden yararlanan çocuklarının sayısı, öğrenci başına 

yapılan ilköğretim harcaması ile çarpılarak her grubun bu hizmetten yararlanma miktarı 

bulunur. Bu tür bir analiz söz konusu hizmetin hangi gruplara ne kadar yansıdığı konusunda 

bilgi verir. Bu sonuçlara göre bu hizmetin progresif (eşitsizliği azaltıcı) ya da regresif (eşitsizliği 

arttırıcı) olduğuna karar verilir. Diğer harcama programları ile karşılaştırılarak bu hizmetin 

yoksullara doğru kaynak aktarma konusunda daha etkili olup olmadığı tartışılabilir (PINAR, 

2005). 
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5. KAMU HARCAMALARI YANSIMASINI TESPİT ETMEYİ 
ZORLAŞTIRAN FAKTÖRLER 

 

Devlet vergileme ve harcama politikaları yoluyla gelirin yeniden dağılımı üzerinde etkilerde 

bulunabilmektedir. Harcama yansımasının tespiti bazı nedenlerden ötürü zordur. Harcama 

yansımasını tespit etmeyi zorlaştırıcı bu nedenler nispi fiyat etkisi, kamusal malların özellikleri 

ve ayni transferlerin etkileri olarak sıralanabilir (ROSEN, 2005). 

 

5.1. Nispi Fiyat Etkisi 
 

Devletin düşük gelirli gruba konut yardımına yönelik sübvansiyonda bulunduğunu 

düşündüğümüzde bu sübvansiyonun gelir dağılımına etkileri nasıl olacaktır? Bu sübvansiyon 

kısa dönemde düşük gelirlilerin konut talebinin artmasına neden olacaktır. Artan konut talebi 

sonucunda kira fiyatları eski düzeyinde kalmayacak, yükselecektir. Dolayısıyla devletin 

sübvansiyonundan büyük ölçüde mülk sahipleri yararlanmış olacaktır. Kiraların artması 

durumunda düşük gelirli kesim verilen sübvansiyondan istenilen faydayı sağlayamayacaktır. 

Uygulanan sübvansiyon politikasından konutların girdilerini oluşturan yapı malzemesi arz 

edenler ile yapı işçileri de etkilenecek, işçilerin ücretleri ve yapı malzemelerin fiyatları 

artacaktır. Eğer girdileri sektöre sağlayanlar orta veya yüksek gelir grubunda ise gelir 

dağılımındaki eşitsizlik artacak ve olumsuz yönde etkilenecektir. Bu durum da uygulanan 

sübvansiyon politikasının amacına ulaşmadığı sonucunu doğuracaktır. 

Uygulanan sübvansiyon politikasından elde edilecek faydayı etkileyecek olan unsur sadece 

konut fiyatları değildir. Bu konuda belirleyici olan faktörlerden birisi de piyasadaki konut arz ve 

talep eğrilerinin şeklidir.  

Bir harcama programı, diğer koşullar aynıyken, malların nispi fiyatlarını arttırabilir. 

Buradaki problem uygulanan belirli bir politika sonucunda gerçekleşen tüm fiyat değişimlerinin 

izlenebilmesinin zor olmasıdır. Gelirin yeniden dağılımı politikaları nispi fiyat yapısını 

değiştirmek suretiyle etkinsizliğe neden olabilmektedir (ROSEN, 2005). 

 

5.2. Kamusal Mallar 
 

Kamusal mallar için bireyler tarafından tam olarak ne kadar değer atfedildiğini tespit etmek 

imkânsızdır. Bireyler kamusal mallara olan taleplerini net olarak açıklamazlar. Bu nedenle 

kamusal malların gelirin yeniden dağılımını nasıl etkilediği konusunda net bir belirleme 

yapılamamaktadır. Örneğin, devlet bütçesi içerisinde yer alan ve önemli bir kalemi oluşturan 

savunma harcamalarından ne kadarının düşük, ne kadarının orta ve ne kadarının yüksek gelir 

grubunda yer alan bireyler tarafından yararlanıldığının tespiti imkânsızdır (ROSEN, 2005).  
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5.3. Ayni Transferler 
 

Ayni transferler mal veya hizmet şeklinde yapılan transferlerdir. Saf kamusal malların 

aksine ayni transferler herkes tarafından tüketilmez. Buna rağmen ayni transferler sonucu 

bireylerin sağladığı faydalar tahmin edilememektedir. Kamu harcaması olarak gerçekleştirilen 1 

dolarlık ayni transferin transferden yararlananların gelirini 1 dolar arttırdığı kabul edilebilir bir 

varsayım olarak kullanılmaktadır.  

Devletin bireylere peynir yardımı yapması durumuyla nakdi yardım yapması durumunu 

değerlendirerek sonuçları karşılaştırabiliriz. 

 

Şekil 2- Ayni Transfer- Nakdi Transfer Karşılaştırması 

 

Şekil 1’de AB doğrusu A bireyinin başlangıçtaki bütçe doğrusudur. A bireyi aylık toplam 

$300 olan gelirini peynir ve diğer tüm mallar arasında bölüştürmektedir. Peynirin birim fiyatı $2 

ve diğer malların birim fiyatı $1 düzeyindedir. Başlangıçta A bireyi E1 noktasında 260 birim 

diğer mallar ve 20 pound peynir tüketerek faydasını maksimize etmektedir. Devlet A bireyine 

60 pound ayni peynir yardımı yaptığında, A bireyinin yeni bütçe doğrusu, AB bütçe doğrusunun 

60 birim sağına kayarak AFD olacak ve A bireyi refahını U kayıtsızlık eğrisi üzerindeki F 

noktasında maksimize edecektir. A bireyi artık daha yüksek bir kayıtsızlık eğrisi üzerinde 

bulunmakta olup durumu ayni transfer öncesine göre daha iyi bir noktadadır.   

İkinci durumda, devletin bireylere 60 pound ayni yardım yerine bunun piyasa değeri olan 

nakit $120(60 pound peynir x $2) yardım verdiğini varsayalım. Bu durumda A bireyinin 

gelirinde $120 artış olacak ve yeni bütçe doğrusu, AB bütçe doğrusunun her noktasında 120 

birimlik artışla HD olarak gerçekleşecektir. Nakit transfer A bireyine HF kadar ek tüketim imkânı 

sağlayacaktır. Bu imkân peynir yardımının ayni olarak yapıldığı durumda mümkün değildi. A 

bireyi refahını E3 noktasında, 340 birim diğer mallardan ve 40 pound peynir tüketimi tercihiyle, 
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maksimize edecektir. Bu durumda artık birey daha yüksek bir kayıtsızlık eğrisi üzerindedir ve 

daha fazla refah elde etmektedir. Çünkü E3 noktası F noktasından daha yüksek bir kayıtsızlık 

eğrisi üzerindedir. A bireyi bu durumda daha az peynir ve daha fazla diğer mallardan 

tüketecektir. Sonuç olarak A bireyi tercihleri doğrultusunda nakdi yardım, ayni yardımdan daha 

iyi bir sonuç doğurmuştur.  

Ayni yardımlar nakdi yardımlara göre her zaman daha mı kötüdür sorusuna karşılık olarak B 

bireyinin durumunu aşağıda ele alalım. 

 

Şekil 3- Ayni Transfer- Nakdi Transfer Karşılaştırması 

B bireyi, önceki değerlendirmelerimizde ele aldığımız A bireyi ile aynı gelir seviyesine sahip 

olmakta olup başlangıçtaki bütçe doğrusu AB’dir. Ancak B bireyi A bireyine göre farklı zevk ve 

tercihlere sahip olduğundan daha farklı bir kayıtsızlık eğrisi üzerindedir. B bireyi sübvansiyon 

öncesi refahını E4 noktasında, 136 birim diğer mallar ve 82 pound peynir birleşiminde, 

maksimize etmektedir. Sübvansiyon sonrasında B bireyi 168 birim diğer mallardan ve 126 

pound peynir tükettiği E5 noktasında refahını maksimize etmektedir. B bireyinin zevk ve 

tercihleri çerçevesinde ayni transfer nakdi transfere göre daha fazla bir iyileşme sağlamaktadır.  

Yukarıdaki örnekler çerçevesinde, ayni transfer değerlendirmelerinin nakdi transferlere 

göre daha iyi bir sonuç vereceği konusu net olarak bilinememektedir. Çünkü bireylerin 

tercihleri kişiden kişiye göre değişmekte, bu tercihler net olarak bilinememektedir. Eninde 

sonunda cevap ampirik analizler sonucunda bulunmak zorundadır.  

Ayni transferlerle ilgili bir diğer problem de işlem maliyetleri ile ilgilidir. Yukarıda yer 

verilen peynir sübvansiyon programında peynirin sadece depolama, ulaşım ve dağıtım 

maliyetleri dikkate alınmıştır. Ancak peynir maliyetlerini etkileyen başka unsurlar da 

bulunmaktadır. 

Ayni transferler alıcıları yönünden nakdi transferlere göre daha az tatminkâr ve daha fazla 

işlem maliyetine sahiptir. Bu konu ile ilgili birçok açıklama yapılmıştır. Özellikle fırsat eşitliğini 
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sağlaması, dağıtım politikasında önemli bir faktör olarak rol oynayabilir. Örneğin devlet 

herkesin belirli bir malı tüketmesini, herkesin asgari ölçekte bir eve sahip olmasını isteyebilir.  

Ayni transferlerin tercih edilebilir politika aracı olduğu diğer bir durum refah 

dolandırıcılığını azaltmasıdır. Ayni transferler sübvansiyonları için kimin uygun kimin uygun 

olmadığının tanımlanabildiği durumlarda problem yoktur. Gerçekte bazı hakkı olmayan kişiler 

bazen transfer uygulamalarından yararlanmak suretiyle fayda elde edebilir. Ayni transfer 

uygulamaları bu gibi transfer almaya uygun olmayan veya ihtiyacı bulunmayan kişilerin başvuru 

için cesaretini kırabilir. Çünkü bazı orta sınıf gruptaki kişiler nakdi transferler için gerçeğe aykırı 

işlemler yapabileceği halde ihtiyacı olmayan ayni transferler için aynı işlemleri 

yapmayabilecektir.  

Son olarak, ayni transferler politik olarak daha çekici bir özelliğe sahiptir. Çünkü ayni 

transferlerden sadece transferi alanlar değil aynı zamanda transfer konusu malın üreticileri de 

kazanç veya fayda sağlamaktadır. Bir transfer programı politikacılar tarafından başka 

programlarla birleştirilebilir. Politikacıların amacı oy maksimizasyonu olduğu için ayni transfer 

programları bu doğrultuda kullanılabilir (ROSEN, 2005). 

6. DEVLET YARDIMLARININ YANSIMASI 
 

Devletin sığır eti için sübvansiyon verdiği bir durumda kısa ve uzun dönemde verilen 

sübvansiyonların kimlere gittiği ve dengenin ne şekilde gerçekleştiği aşağıdaki grafikler ve 

örnek yardımı ile açıklanmıştır.  

 

Şekil 4- Kısa Dönem Sığır Eti Piyasası 

Şekil 4’de kısa dönemdeki sığır eti piyasasının arz ve talep eğrileri yer almaktadır. 

Sübvansiyon öncesinde sığır eti piyasasının denge noktasında Q0 miktarında üretim yapılmakta 

ve yapılan üretim P0 fiyatından satılmaktadır. Devlet sığır eti için $1 sübvansiyon uyguladığında 
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kısa dönemde inelastik olan arz eğrisi sağa doğru kayacak ve Q1 miktarı kadar üretim 

yapılacaktır. Üretilen sığır eti normalde P1 fiyatından satılacakken uygulanan sübvansiyon ile 

(P1+S) fiyatından satılacaktır. Bu durum sonucunda kısa dönemde faydanın büyük kısmı 

çiftçilere gidecektir (STIGLITZ, 2000). 

 

Şekil 5- Uzun Dönem Sığır Eti Piyasası 

 

Şekil 5’de gösterilen uzun dönemde bu durum aynı şekilde gerçekleşmeyecektir. Uzun 

dönemde piyasaya yeni girişler olacak ve üreticiler etkinliklerini geliştirecektir. Yeni otlak 

alanları açmak, yeni sığır ırkları yetiştirmek zaman alacaktır. Sığırları yetiştirme ve besleme 

maliyetleri kabaca sabitlenecektir. Uzun dönemde arz eğrisi yatay eksene paralel, talep eğrisi 

ise negatif eğilimli olacaktır. Sübvansiyon öncesi denge noktasında Q0 miktarında üretim 

yapılırken sübvansiyon verildikten sonra arz eğrisi aşağıya doğru kayacaktır. Bu durumda daha 

fazla bir üretim miktarı olan Q1 miktarındaki üretim düzeyi uzun dönemde yeni denge noktası 

üretim miktarı olacaktır. Denge noktası olan bu üretim miktarındaki fiyat düzeyi P1=P0-S fiyat 

seviyesidir. Bu durumda uzun dönemde çiftçilerin eline geçen para miktarında değişiklik 

olmayacaktır. Uzun dönemde sübvansiyondan sağlanan bütün fayda et tüketicilerine gidecek, 

çiftçiler bundan yararlanamayacaktır (STIGLITZ, 2000). 

7. KAMU HARCAMALARININ YANSIMA ANALİZİ-TÜRKİYE 
ÖRNEĞİ 

 

Kamu harcamaları eğitim, sağlık, altyapı ve genel kamu harcamaları olmak üzere dört 

kategoride ele alınmıştır. Hanehalkı yapısına göre harcamalarla sağlanan hizmetlerden 

yararlanma düzeyi farklılaşabilmektedir. Harcamalar eğitim, sağlık, altyapı ve genel kamu 

hizmetleri göz önüne alındığında vatandaşlara çok değişik ölçüde yansıyabilir. Okul çağında 

çocuğu olan aileler eğitim hizmetlerinden daha çok yararlanırken, sağlık hizmetlerinden 
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yararlanma halkın demografik yapısına göre değişmektedir. Altyapı ve genel kamu 

hizmetlerinden yararlanma ise değişik biçimlerde yansıyabilmektedir (PINAR, 2005). 

Harcamaların yansıması açısından bakarsak, Türkiye’de gerçekleştirilen ilk ve ortaöğretim 

harcamalarının bir ölçüde gelir dağılımını düşük gelir grupları lehine düzelttiği görülmektedir. 

Bunun bir nedeni düşük gelir gruplarının ortalama gelirinin öğrenci başına yapılan eğitim 

harcamasına göre düşük olmasıdır. Diğer önemli bir neden ise okul çağındaki çocuk sayısıdır. 

Daha ziyade personel harcaması olarak ortaya çıkan bu harcamaların refah etkisi eğitimin diğer 

koşullarından da etkilenen kalite sorununu tartışmayı gerektirir. Bu tür bir etki, özel eğitim 

harcamalarından yola çıkılarak hesaplandığında, dağılım etkisinin azaldığı görülmektedir. Bu 

ölçüt tartışmalı olmakla birlikte eğitim harcamaları kadar kalitesinin de tartışılmasını 

gerektirdiği açıktır. Üniversite eğitimine ilişkin sonuçlar ise belirsiz olmakla beraber son yıllarda 

orta üstü gelir grubuna net katkı sağlandığını göstermektedir. Diğer yandan yapılan çalışmalar, 

yüksek gelire sahip ailelerden gelen öğrencilerin ‘iyi’ üniversitelerde okuma şansının daha 

yüksek olduğunu göstermektedir (Yükseköğretim Kurumu, 1997). Uzun dönemde iş bulma ve 

yüksek ücret imkânları açısından düşünüldüğünde, üniversite öğreniminin gelir dağılımını 

düşük gelirli gruplar aleyhine daha da bozacağı düşünülebilir (PINAR, 2005). 

Sağlık ise daha farklı bir manzara sergilemektedir. 1994 verileri ile yapılan çalışmalarda 

yoksul kesimin payı çok küçüktür. Bunun önemli bir nedeni yoksul kesimin herhangi bir sosyal 

güvenlik kuruluşundan destek alamamasıdır. Son yıllarda artan sayıda yeşil kart uygulaması bu 

sonucu bir şekilde değiştirmiş ve düşük gelirli grubun payını arttırmıştır. Ancak bu Bağ-Kur, SSK 

ve Yeşil Kart sahiplerinin sağlık hizmetlerinden yararlanma açısından karşılaştıkları sorunlar da 

göz önüne alındığında, sağlık sigortası sisteminin bu açıdan da gözden geçirilmesi gerektiği 

ortadadır (PINAR, 2005). 

Eğitim ve sağlık hizmetleri sadece kişisel refah düzeyi açısından değil, kalkınma açısından 

da önem taşır. Eğitimli ve sağlıklı bir işgücünün verimliliği de yüksek olacak ve büyüme sürecine 

katkıda bulunacaktır. Dolayısıyla bu hizmetlere daha fazla kaynak ayrılması ve kalitesinin 

yükseltilmesi kişisel refahın ötesinde gelişmekte olan ülkelerde kalkınma süreci açısından 

hayati öneme sahiptir (PINAR, 2005). 

Genel kamu hizmetleri, yararlanma açısından ölçümü en zor yapılacak olan kalemlerden 

birisidir. Genellikle gelirle doğru orantılı bir yararlanmanın ortay çıktığı kabul edilmektedir. Bu 

varsayım altında gelir dağılımı üzerindeki etkisi tarafsız olacaktır. Altyapı harcamaları ise, 

konutun değeri ve kira bedeli esas alındığında gelir dağılımı üzerinde de düşük gelirli gruplar 

lehine bir sonuç doğurmaktadır. Bunun bir açıklaması kentleşme ve özellikle son yıllarda ortaya 

çıkan büyük göç dalgasıdır. Kentlere yerleşen kesimin bir bölümü düşük bir gelir düzeyi ve 

yetersiz konutlara sahip olsa da asgari bazı altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır (PINAR, 

2005). 

 

Harcamaların Topluma Yansıması 

Gelir Grupları En Düşük 
Gelir 

Orta Altı 
Gelir 

Orta  
Gelir 

Orta Üstü 
Gelir 

En Yüksek 
Gelir 

İlk ve Orta Öğretim 0,01 0,007 0,005 0,001 -0,023 

Üniversite Öğretimi 0 -0,001 0 0,003 -0,003 
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Sağlık Hizmeti 0,006 0,006 0,006 0,003 -0,022 

Sosyal Transfer 0,003 0,012 0,005 0,011 -0,03 

Altyapı 0,007 0,006 0,006 0,001 -0,02 

Harcama Net Etkisi 0,026 0,03 0,022 0,019 -0,098 
Tabloda vergilerin gelir gruplarının parasal geliri üzerindeki net etkisi verilmektedir. Negatif değerler net 

kaybı, pozitif değerler ise net kazancı göstermektedir. Gelir grupları, DİE’nin de kullanıldığı %20’lik 

dilimlere denk düşmektedir. 

PINAR tarafından net mali yansıma analizi yöntemi kullanılarak 2002 yılı bütçesinin 

topluma nasıl yansıdığının tespiti çerçevesinde yapılan çalışma sonucunda genel olarak reel 

harcamaların ve sosyal transferlerin düşük gelir grubu lehine bir sonuç doğurduğu tespiti 

yapılmıştır.  

PINAR, çalışma ile ilgili olarak iki önemli noktanın vurgulanması gerektiğini belirtmiştir. 

Bunlardan birincisi; en yüksek gelir grubunun bütçeye net katkıda bulunan kesim olarak ortaya 

çıkmakla beraber, en düşük gelir grubunun aldığı payın sınırlı kaldığıdır. İkinci olarak; ele alınan 

dönemde harcamaların yaklaşık olarak yarısını faiz giderlerinden oluşmasıdır. Hanehalkı 

bazında yapılan bir çalışmada bu kalemin dağılım etkisinin ölçülmesinin zor olduğu çalışmada 

belirtilmiştir. Ancak faiz ve kira gelirlerinin değişik gelir dilimlerine dağılımının çok çarpıcı 

sonuçlar verdiği belirtilmiştir. Bahse konu gelirlerin tamamının en üst gelir grubu tarafından 

elde edildiği tespiti yapılmış, bu açıdan bakıldığında gelir vergisinin dağılım etkisinin gözardı 

edilebilecek kadar küçük olduğu ifade edilmiştir.  

 

SONUÇ 
 

Devlet, toplumsal ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde üzerine yüklenen görevleri yerine 

getirebilmek adına bazı harcamalarda bulunmakta, yaptığı harcamaları finanse edebilmek için 

de değişik yöntemlerle çeşitli kaynaklardan gelir toplamaktadır. Devletin gerek yürüttüğü 

faaliyetler çerçevesinde yapmış olduğu harcamalar yoluyla gerekse harcamaların finansmanı 

için topladığı gelirler vasıtasıyla, hanehalklarının ekonomik durumlarına etki etmekte, bu yolla 

hanehalklarının gelirlerinin bölüşümünü ve yeniden dağılmasını sağlayabilmektedir.  

Devletin yapmış olduğu kamu harcamaları sonucunda, hanehalklarının harcama öncesi ve 

sonrasındaki gelir düzeyinin karşılaştırılması analizi kamu harcama yansıması analizi, devletin 

başlıca gelir kaynaklarından olan vergilerin hanehalkları üzerindeki etkisi yoluyla yapılan 

karşılaştırma ise vergi yansıması olarak tanımlanmaktadır. Vergi ve harcama yansıması 

analizlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda net mali yansıma analizine ulaşılmakta, bu 

analizle gelir ve harcama politikalarında alınan kararların hanehalklarının gelir dağılımı ve 

yoksulluk düzeyleri değerlendirilmektedir.  

Vergi reformları ve harcama programlarının önemli bir bölümü belirli bölüşüm hedefleri ile 

gündeme gelmekte, düşük gelir grupları üzerindeki vergi yükü ve yoksullukla mücadele en 

önemli politika hedefleri arasında yerini almaktadır. Dolayısıyla kamu politikalarının belirlenen 

hedeflere ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmek önem kazanmaktadır ve bunun en önemli aracı 
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mali yansıma analizidir. Bu analiz yöntemi kalkınma politikalarını doğrudan etkilemekte, 

politika önerilerinin birçoğu bu çalışmalara dayanmaktadır. Kamu harcama programları, gelir 

dağılımının değiştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması için en etkili politika araçlarındandır.  

Yıllar itibariyle hazırlanan Bütçe Kanunları, kamu harcama programlarının ve gelir 

politikalarının belirlendiği hukuksal metinlerdir. 2002 yılı bütçesinin uygulama sonuçları vergi 

yansıması, harcama yansıması ve net mali yansıma analiz yöntemleri ile değerlendirildiğinde; 

- Genel olarak bütçenin düşük gelir grupları lehine bir sonuç doğurduğu, 

- Harcamaların etkisinin gelirlerin etkisine göre daha büyük olduğu, 

- İlköğretim hizmeti ile ilgili çalışmalarda bu hizmetten daha çok düşük gelir gruplarının 

yararlandığı, yükseköğretimin ise daha çok yüksek gelir gruplarına hizmet verdiği, 

- Sağlık harcamalarının eşitsizliği azaltıcı yönde etkileri olduğu, 

- Faiz ve kira gelirlerinin en üst gelir grubu tarafından elde edildiği, bu nedenle gelir 

vergisinin dağılım etkisinin ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu, 

Sonuçlarına ulaşılmıştır. Hanehalkları arasında adaletli bir gelir dağılımı sağlanabilmesi amacıyla 

politika belirleyiciler tarafından yansıma analizlerinin kullanılmasının, uygulanacak politikalara 

ilişkin etkilerin de bu analizler kullanılarak izlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 
 



18 
 

BAKIRCI, F. (2001). Bütçe Politikalarının Mikroekonomik Etkileri. C.Ü. İktisadi ve İdari Blimler 

Dergisi, 43-59. 

DEMERY, L. (2003). Analyzing the Incidence of Public Sector Spending. F. B. (Eds) içinde, The 

Impact of Economic Policies on Poverty and Income Distribution: Evaluation Techniques 

and Tools (s. 2-23). Washington: The World Bank. 

FILMER, D. (2004). The Incidence of Public Expenditures on Health and Education. Washington: 

The World Bank. 

Hamid R. DAVOODI, E. R. (2003). How Useful Are Benefit Incidence Analyses of Public Education 

and Health Spending? Washington: IMF. 

KAYA, A. (2009). Türkiye'de Bölgesel Net Mali Yansıma. Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı. 

KENDRICK, M. S. (1930). Public Expenditure; A Neglected Consideration in Tax Incidence 

Theory. The American Economic Review, 226-230. 

MUSGRAVE, A. (1987). Kamu Maliyesi Teorisi II . İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayını. 

PINAR, A. (2005). Devlet Bütçesi Topluma Nasıl Ynsıyor? ESİAD, 47-62. 

ROSEN, H. S. (2005). Public Finance. New York, NY: McGraw-Hill. 

RUGGERI, G. (2005). Public Expenditure Incidence Analysis. A. SHAH içinde, Public Expenditure 

Analysis (s. 1-32). Washington D.C.: The World Bank. 

STIGLITZ, J. E. (2000). Economics of The Public Sector. New York, NY: W.W.Norton&Company 

Ltd. 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı. (2003). Bütçe Gerçekleşmeleri İstatistikleri. Ankara: T.C. 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı. 

TABATONI, H. B.-P. (1971). Mali İktisat. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 

TÜRK, İ. (2010). Kamu Maliyesi. Ankara: Turhan Kitabevi. 

ULUATAM, Ö. (2003). Kamu Maliyesi. Ankara: İmaj Yayınevi. 

Yükseköğretim Kurumu. (1997). Üniversite Öğrencileri Aile Gelirleri, Eğitim Harcamaları, Mali 

Yardım ve İş Beklentileri Araştırması. Ankara: Yükseköğretim Kurulu. 

 


