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Önsöz

Kolay Ekonomi’den aldığım olumlu tepkiler beni bu kez ben
zer bir çalışmayı kamu maliyesi konusunda yapmaya yöneltti. 
Elinizdeki kitap böyle bir çalışmanın sonucudur. Bu kitap, maliye 
öğrencileri kadar, maliye konularını merak eden, kavramları an
lamak isteyen, ekonomi, işletme, uluslararası finans gibi dallarda 
okuduğu halde kamu maliyesi dersi almamış olanlara temel bilgi
leri vermeyi amaçlıyor. Kitap, aynı zamanda sınav ve mülakatla
ra hazırlananlara okuduklarını hızlıca tekrarlama, hatırlama ola
nağı sağlıyor.

Kitabın bir başka özelliği de kamu maliyesi kitaplarında ken
disine fazlaca yer bulamayan ve genellikle ayrı kitaplarda yer alan 
kamu malları, hazine, mali piyasalar gibi konuları da kapsıyor ol
ması. 
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Kamu Maliyesi

TANIM VE AMAÇLAR
Kamu maliyesi; kamu kesiminin mali faaliyetlerini, bu faali

yetlerin nedenlerini, sonuçlarını ve ekonomi üzerindeki etkileri
ni inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalına kısaca maliye de denil
mektedir. 

Türkiye’de kamu kesiminin mali yönetimini düzenleyen Ka
mu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda kamu maliyesi; “ge
lirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların finansma
nı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yöne
timini kapsar” şeklinde tanımlanmıştır. 

Maliye, Arapça mala ve gelire ait anlamına gelen maliy
ya sözcüğünden türetilmiştir. Bugün Türkçede üç anlama gele
cek biçimde kullanılmaktadır: (1) Kamuya ilişkin işleri yürüt
mek için toplanan gelirler ile bu yolda yapılan giderlere ilişkin 
düzenlemeleri kapsayan kurallar bütünü. (2) Bu kuralları ince
leyen bilim dalı. (3) Devletin gelir, gider ve malvarlığını yöneten 
kurum (Maliye Bakanlığı ya da bazı ülkelerdeki adıyla Hazine 
Bakanlığı). 

Arapça kökenli maliye sözcüğü ile Latin dili kökenli finans söz
cüğü aynı anlama gelmekle birlikte maliye sözcüğünün bizde ka
mu kesimi finansmanı anlamında kullanılması nedeniyle bir ay
rım ortaya çıkmış ve finans, maliyeden farklı olarak özel kesimin 
de içinde olduğu daha geniş bir çerçeveyi ifade eder şekilde kul
lanılır olmuştur. AngloAmerikan geleneğinde finans denildiğin
de genel olarak özel kesim finansmanı anlaşılmakta, bu ülkeler
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de kamu maliyesi ya public finance adı altında ve genellikle mak
roekonominin içinde yer almakta ya da kamu ekonomisi (public 
economics) adı altında sınıflandırılmaktadır. Kamu maliyesinin 
ayrı bir dal olarak ele alınması daha çok Kıta Avrupası’na ait bir 
gelenektir. Başta Fransa ve İtalya olmak üzere Kıta Avrupası ülke
lerinde uzun bir süredir kamu maliyesi ekonomiden ayrı bir dal 
olarak ele alınmaktadır. 

Türkiye’deki gelenek de Kıta Avrupası’nın etkisinde oluşmuş
tur. Bizde kamu maliyesi ekonomiden ayrı bir dal olarak değer
lendirilmektedir. 

Kamu maliyesinin temel amaçları; kaynak dağılımının düzen
lenmesi (tahsis etkinliği), ekonomide istikrarın gerçekleştirilme
si, gelir dağılımında adil bir dağılıma ulaşılması (bölüşümde et
kinlik), ekonomik kalkınmanın sağlanmasıdır.

KAMU KESİMİ
Kamu kesimi denildiğinde dar anlamda devlet, geniş anlam

da devletle birlikte yerel yönetimler, kamu iktisadi teşebbüsle
ri, sosyal güvenlik kuruluşları ve diğer kamu yönetimleri anla
şılır. Benzer bir ayrım devlet için de geçerlidir. Devlet denildi
ğinde dar anlamda bütçe içinde yönetilen kurumlar, yani da
ha çok bakanlıklar ile bunlara doğrudan bağlı kuruluşlar, geniş 
anlamda ise bunlarla birlikte yine yerel yönetimler, kamu ikti
sadi teşebbüsleri ve diğer kamu yönetimleri anlaşılır. Buradan 
giderek devlet ile kamu kesiminin eşanlamlı olarak kullanıldı
ğına dikkat çekmemiz gerekir. Borçlanma ya da kamu payları
nın yönetimi söz konusu olduğunda bu işlemleri devlet adına 
yürüten Hazine de zaman zaman bu çerçevede devlet ile eş an
lamlı kullanılabilmektedir. Örneğin Hazine borçlanması dediği
mizde aslında dar anlamda kamu kesiminin borçlanmasını kas
tediyoruz. 

Bu kitapta devlet deyimiyle daha çok dar anlamda devleti yani 
merkezi yönetimi (genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler ve 
düzenleyici ve denetleyici kurumları) kastediyor olacağız. 



Kamu Maliyesi 15

KAMU MALİYESİNİN KAPSAMI
Kamu maliyesinin kapsamına; kamu kesiminin topladığı gelir

ler (vergi, resim, harç, şerefiyeler, devlet mülklerinin gelirleri vb.), 
kamu kesiminin yaptığı giderler (kamu görevlilerine yapılan öde
meler, kamu yatırımları için yapılan giderler, emeklilere yapılan 
ödemeler vb.), kamu kesiminin borçlanması (iç ve dış borçlanma), 
kamu kesimine ait malların yönetimi ve Hazine işlemleri girer. 

Kamu kesimi bu gelirleri toplamak, giderleri yapmak ve gere
kiyorsa borçlanabilmek için bütçeler hazırlar ve yetkili mercilere 
onaylatır. Onaylanmış bütçelerle bütün bu işlemleri yürütür. Bu 
faaliyetlerin tamamı kamu maliyesinin kapsamına girer. 

Kamu kesiminin bütün bu mali faaliyetlerinin gerek idari 
yönden gerekse yargı düzeyinde denetlenmesi ve bunların sonuç
ları da yine kamu maliyesinin konuları arasında yer alır.

Kamu maliyesinin kapsamı içine giren bu faaliyetlere ilişkin ya
salar, tüzükler, yönetmelikler, yönergeler vb. gibi kamusal düzenle
meler de kamu maliyesinin inceleme alanının kapsamı içinde yer alır. 

KAMU MALİYESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR 
Klasik iktisatçıların (Adam Smith, David Ricardo, John Stuart 

Mill vb.) kamu maliyesiyle ilgili yaklaşımları ekonomiye yakla
şımlarıyla aşağı yukarı aynı paraleldedir. Kamu kesiminin, sa
vunma, uluslararası ilişkiler, maliye, adalet, güvenlik gibi temel 
kamu hizmetleriyle sınırlı tutulması, vergilerin nötr ve bütçe
nin denk olması bu yaklaşımın esaslarını oluşturur. Bu yaklaşım, 
klasik iktisatçıların piyasaların herhangi bir karışıma gerek ol
maksızın kendiliğinden dengeye geleceği yaklaşımına uygundur. 
Dolayısıyla bu görüş çerçevesinde kamu kesiminin ekonomiye 
müdahalesi söz konusu değildir. Vergilerin nötr olması yaklaşımı, 
gelirin dağılımını düzenleme ya da negatif vergileme yoluyla yok
sullara destek sağlama gibi düzenlemelere karşıdır. Benzer bir du
rum bütçe için de geçerlidir. Bu görüşe göre; bütçe denk olduğu 
yani fazla ya da açık vermediği sürece piyasalarda oluşacak den
genin bozulmasına yol açmaz.
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Klasik iktisatçıların bu görüşlerine dayanan klasik maliye yak
laşımı 1929’da yaşanan Büyük Depresyon’a kadar çeşitli eleştiri ve 
düzeltmelerle çok fazla bir meydan okumayla karşılaşmadan geldi. 
Bu yaklaşıma en büyük eleştiri Marksizmden, en büyük düzeltme 
katkısı da Neoklasik ekonomi okulundan (William Stanley Jevons, 
Leon Walras, Carl Menger, Alfred Marshall vb.) geldi. Büyük 
Depresyon, piyasaların kendiliğinden dengeye gelemeyeceğini açık 
bir biçimde gösterince klasik yaklaşıma olan inanç sarsıldı. 

John Maynard Keynes’in ekonomik görüşlerini açıklamasın
dan sonra (İstihdam, Para ve Faiz Genel Teorisi adlı kitabı) kamu 
maliyesine olan yaklaşımda da esaslı değişiklikler görülür oldu. 
Her şeyden önce piyasalarda dengesizlik halleri ortaya çıktığında 
ya da dengeler istenildiği şekilde değiştirilmek istendiğinde dev
letin müdahale etmesi gereği kabul görmeye başladı. Keynesyen 
yaklaşımdan sonra vergilerin nötr değil, tam tersine taraflı olma
sı ve gelir dağılımı bozukluğunu gidermenin de bir aracı olarak 
kullanılması gerektiği görüşü öne çıktı. Benzer şekilde bütçelerin 
denk olmasının her zaman uygun bir yaklaşım olmadığı, gerekti
ğinde açık ya da fazla vermesinin ve bu yolla bir maliye politikası 
aracı olarak kullanılmasının gerektiği savunulur oldu. 

Yukarıda kısaca özetlediğimiz Keynesyen politika, İkinci Dün
ya Savaşı sonrasından aşağı yukarı 1970’lerin ortalarına kadar ka
mu maliyesine egemen oldu. 1970’lerden başlayarak ekonomide 
yeniden piyasalara karışılmaması yönündeki görüşler genel kabul 
görmeye başladı. Monetarist okul (Milton Friedman), yeni klasik 
okul temsilcileri (Robert Lucas, Thomas Sargent, Neil Wallace vb.) 
Keynesyen yaklaşımı reddederek piyasalara karışılmaması gerekti
ğini öne sürmeye ve klasiklerin görüşlerini yeniden öne çıkarma
ya yöneldiler.

Günümüzde kamu maliyesine yaklaşım Keynesyen yaklaşı
mın ve MonetaristYeni Klasik yaklaşımların ortak etkilerini taşı
yan bir modern sentez şeklindedir.
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Türkiye’de Kamu Kesiminin Yapısı

TANIM VE KAPSAM
Dar anlamda devlet dediğimiz kurum tek bir tüzel kişiliktir. 

Bir başka ifadeyle devletin bakanlıklarının tek tek ve ayrı tüzel 
kişiliği yoktur. Bu çerçevede örneğin Dışişleri Bakanlığı’nın hiz
met binası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul binaları, Üniversite 
binaları, Sağlık Bakanlığı’nın hastaneleri ya da Genel Kurmay 
Başkanlığı’nın karargâh binaları Maliye Hazinesi adına tapuya 
tescil edilir. Bu anlamda devletin tüzel kişiliğini Maliye Bakanlığı 
temsil eder. Maliye Bakanlığı, bu gayrimenkulleri ihtiyaç sahibi 
olan kamu kurumlarına tahsis eder. 

Buna karşılık her bir belediyenin, kamu iktisadi teşebbüsünün 
ayrı bir tüzel kişiliği vardır. Bunlar kendi adlarına gayrimenkul 
edinebilir ve bu gayrimenkulleri kendi adlarına tapuya tescil et
tirebilirler.

Ülkelere göre farklılıklar gösteren kamu kesimi, Türkiye’de 
başlıca üç alt bölümde toplanabilir. Bunlar (1) Genel yönetim, 
(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT’ler) ve (3) Diğer kamu ke
simi olarak sıralanabilir. Genel yönetim; merkezi yönetim, sos
yal güvenlik kuruluşları ve yerel yönetimler olarak üçe ayrılır. 
KİT’leri işletmeci KİT’ler ve tasarrufçu KİT’ler olarak ikiye ayır
mak âdet olmuştur. Diğer kamu kesimi başlığı altında da bütçe 
dışı fonlar, döner sermayeli kuruluşlar ve işsizlik sigortası fonu 
yer alır. Kamu kesimini oluşturan bu kategorilerin altında han
gi kurum ve kuruluşların yer aldığı aşağıdaki (Tablo 1) tabloda 
gösterilmiştir.
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