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Makroiktisat kuramlarının maliye politikasına ilişkin yönleri; karşılaştırmalı olarak pazar
ekonomisi ve kamu ekonomisi; kamu mallarının mikroiktisadi çözümlemesi; kamu
maliyesine ilişkin karar verme ve politik süreçler: oylama, sözleşme, oyun kuramı;
bürokrasi; yönetim düzeyleri: yerel ve merkezi; bütçeleme süreci; kamu harcamalarının
gelişimi; kamu gelirleri ve refah.
Fiscal aspects of macroeconomic theories; market economics vs. public economics;
microeconomic analysis of public goods; public choice and fiscal politics: voting, contracts,
game theory; bureaucracy; levels of government: local and central; budgeting process;
public expenditure trends; public revenues: and welfare.
1. Kamu maliyesinin içerik ve işlevleri ve bunların ekonomik analizleri konusunda
öğrenciyi bilgilendirmek, eleştirel ve analitik yaklaşımlarını geliştirmek
2. Kamu gelirlerinin, hizmetlerinin ve giderlerinin nitelikleri, kamu gelirlerinin tanımı,
amaçları ve çeşitleri, vergi teorisi ve uygulaması, kamu gelir ve gider ilişkisine odaklanarak
kamu kesimi hakkında teorik, politik ve uygulamaya dönük bilgileri vermek
1. To introduce the students to the scope and functions of public finance and their economic
analyses; and to improve their critical and analytical approach to the related issues.
2. To equip the students with insights about the properties of public revenues, services and
expenditures, theory of taxation and its application, theoretical, political and practical
approaches to economic analyses of the public sector focusing on the relationship between
public expenditures and revenues.
Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve
yetkinlikleri kazanırlar;
1. Kamu maliyesinin ve kamu ekonomisinin içerik ve işlevleri, bu konudaki iktisadi
kuramsal yaklaşımlar ve politika analizleri konusunda temel bilgi, yanısıra farklı
disiplinlerin yaklaşımlarını da göz önünde bulundurarak ileri düzeyde bilgi
2. Kamu maliyesine ve ekonomisine ilişkin bu bilgileri değişik mikro ve makroekonomik
sorunları açıklamak ve çözümlemekte eleştirel olarak kullanabilme yetkinliği
3. Bilimsel makaleleri/yazını özümseyerek, analitik ve eleştirel bir yaklaşımla okuyabilme
becerisi
4. Araştırma yapma, sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunabilme ve tartışabilme becerisi
Graduate students who successfully pass this course gain knowledge, skills and
competency such as:
1. Improved and deepened knowledge of the content and functions of public finance and
public economics, the theoretical approaches and policy analyses in this area, also
taking into account the multi-disciplinary approaches in this area
2. Competency in using this knowledge on public finance and economics in a critical
manner to explain and propose solutions to the various microeconomic and
macroeconomic problems
3. Ability to read scientific articles and literature using an analytical and critical
perspective
4. Ability to conduct research, and present and discuss the findings in writing and
speaking

Kaynaklar











Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
Laboratuar Uygulamaları

Buchanan J. M.ve Musgrave, R. A.,(2000). Public finance and public choice: Two
contrasting views of thestate, MIT Press.
CollinsJ.ve Jones P.(1992). Public Finance and Public Choice: Analytical
Perspectives, McGraw-Hill.
Robbins, D. (2005). Handbook of Public Sector Economics, Boca Raton: Taylor and
Francis.
Rosen, H.S. and Gayer T. (2009).Public Finance, New York: Mc Graw Hill.
Stiglitz, J.E. (2000). Economics of the Public Sector, New York: W.W.Norton and
Company, Inc.
İki tane ödev ve bir dönem projesi
Two homeworks and one term project
Yok

(Laboratory Work)

None

Bilgisayar Kullanımı

Yok

(Computer Use)

None

Diğer Uygulamalar

Yok

(Other Activities)

None
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Konular
Makroiktisat kuramlarının kamu maliyesine ilişkin yönleri
Pazar ekonomisi – kamu ekonomisi karşılaştırması
Kamu mallarının iktisadi çözümlemesi: Kuramsal yaklaşımlar
Kamu mallarının iktisadi çözümlemesi: Özellikler
Kamuda Karar verme: Oylama, sözleşme, oyun kuramı
Merkezi ve yerel bütçeleme süreçleri I
Merkezi ve yerel bütçeleme süreçleri II
Kamu harcamaları: Kapsam ve bileşim
Kamu harcamaları: Yansımalar
Kamu harcamaları: Eğilimler, Uluslararası ve Türkiye
Kamu gelirleri: Kapsam ve bileşim
Kamu gelirleri: Vergiler ve yansımaları
Kamu gelirleri: Eğilimler, Uluslararası ve Türkiye
Kamu harcamaları, kamu gelirleri ve refah
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COURSE PLAN

Weeks
1
2

Topics
The relationship of macroeconomic theories to public finance
Market economics versus public sector economics – a comparison

Course
Outcome
s
1
1,2

3
4
5
6
7
8
9
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14

Economic analysis of public goods: Theoretical approaches
Economic analysis of public goods: Properties
Decision-making in the public sector: Voting, contracts and game theory
Central and local budgeting processes I
Central and local budgeting processes II
Public expenditures: Content and composition
Public expenditures: Reflections
Public expenditures: Trends, International and Turkey
Public incomes: Content and composition
Public incomes: Taxes and their reflections
Public incomes: Trends, International and Turkey
Public expenditures, incomes and welfare
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1,2,3
1,2,3
1,2
1,2,3
1,2
1,2,3
1,2,3
1,2
1,2
1,2,3,4
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Dersin İktisat Doktora Programıyla İlişkisi

Programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler (programa ait çıktılar)
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak kuramlar, araştırma yöntemleri ve politikalara
dair iktisat bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
İktisat alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen
bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği
becerileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
İktisadi verilerin derlenmesi, analizi, sonuçların yorumlanmasında kuramsal bilgileri,
araştırma yöntemlerini ve ilgili yazılımları kullanabilme
Bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilme, takım çalışmalarında görev alabilme ve
gerektiğinde liderlik yapabilme, iktisat alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını
nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve
görsel olarak Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak da sistemli bir şekilde aktarabilme ve
akademik kurallara uygun eserler haline getirebilme
İktisadi sorunları tespit edebilme, sorunların çözümüne yönelik strateji ve politikaları
eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve alternatifler geliştirebilme
İktisat alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
İnsanlar ve toplumlar arası ilişkileri, insan-toplum ile çevre arasındaki ilişkileri ve işleyiş
kurallarını bilme; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme,
geliştirebilme ve toplumların yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçlarına ilişkin
bilgilerden hareketle geleceğe yönelik öngörülerde bulunabilme ve gerektiğinde toplumsal
ilişkileri değiştirmek üzere harekete geçebilme
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