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Türk�ye'de kamu sektörü yapılanması

Merkez� Yönet�m

Genel Bütçe Özel Bütçe DDK SGK Yerel Yönet�mler
Bakanlıklar Ün�vers�teler, KGM ve DSİ SPK, BDDK, BTK, 

RTÜK, TAPDK
SK, İSF Beled�yeler

(Kend� Gel�r� Olmayan Kurumlar)Geride bıraktığımız 2017 
yılını % 7,4 gibi rekor bir 
büyüme ile tamamlayan 

ülkemizde yeni yılın ilk çeyreğin-
den alınan veriler  2018 ekonomik 
göstergelerindeki olumlu bek-
lentileri arttırdı. Global, bölgesel 
ve yerel düzeyde yaşanan önem-
li gelişmelerin ülkemiz siyaseti-
ni ve ekonomisini oldukça etkile-
diği bir dönemden geçmekteyiz. 
Bu dönemde ülke ekonomisinde-
ki gelişmeleri değerlendirmek ve 
geleceğe dönük beklentiler oluş-
turmak her zamankinden daha 
fazla zorluk içermektedir. Mev-
cut konjonktürde makro ekono-
mik göstergelerden; büyüme, iş-
sizlik, bütçe performansı, kamu 
finansmanı ve ödemeler denge-
sindeki gelişmeler her zaman ol-
duğundan daha fazla öne çıkmak-
tadır. Bu yazımızda bütçe perfor-
mansı ele alınmakta ve geçmiş 
dönem analizleri ile birlikte bek-
lentiler paylaşılmaktadır.

Ülkemiz kamu sektörünün 
bütçe açısından yapılanması Şe-
kil 1’de gösterilmektedir. Bu ya-
pılanmaya göre merkezi yönetim 
bütçesi analizleri kamu bütçesi-
nin önemli bir bölümünü yansıt-
maktadır.

Tablo 1’de merkezi yönetim 
bütçesinin 2016-2017 yılı ger-
çekleşen, 2018 yılı bütçelenen ile 
birlikte Ocak-Mart 2018 dönemi-
ne ait karşılaştırmalı veriler yer 
almaktadır. Bütçe performansın-
daki disiplin 2016 II.yarısından 
itibaren kamu kaynaklarıyla eko-
nomide canlılığı sağlama strate-
jisi kapsamında sınırlı gevşeme 
dönemine girdi. 2016 yılında 29 
Milyar TL açık veren bütçe den-
gesi 2017 yılında % 62 oranında 
artarak -47,4 Milyar TL’ye ulaş-
tı. Faiz dışı denge ise 20,9 Milyar 
TL’den 9,3 Milyar TL’ye geriledi. 
2018 yılında ise 2017 yılına göre 
% 39 artışla 66 Milyar TL olarak 
bütçelenen açıkta artış hızının 
yavaşladığı görülmektedir. Faiz 
dışı denge ise 2017 yılındaki tu-
tarın 3,5 Milyar TL altında ve 5,8 
Milyar TL olarak bütçelenmiştir. 

Bütçe alt kalemleri incelendi-
ğinde gelir üretmede sorun ya-
şamayan bütçenin gider kalem-
lerinde ise Cari Transferler ha-
ricinde önemli bir sıçramanın 
olmadığı görülmektedir. 2017 yı-
lında Cari Transferler kalemin-
deki gider tutarının 271 Milyar 
TL ile önceki yıl rakamının 50 
Milyar TL ve % 22 üzerinde ol-
duğu görülmektedir. Aslında bu 
gider kalemindeki hızlı artışın 
2017 bütçe performansı üzerin-
de olumsuz etkiye neden olan tek 

unsur olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Cari Transferler kaleminde 2018 
için bütçelenen tutar 299 Milyar 
TL ile 2017 yılının sadece % 10 
üzerindedir. Bu gider kaleminde-
ki artışların durulması ile 2018 
bütçe sonuçları üzerinde daha 
olumlu beklentiler oluşmaktadır.

2018 Yılının ilk üç aylık so-
nuçları analiz edildiğinde, Büt-
çe Gelirlerinin geçen yılın aynı 
dönemine göre % 16 ve Vergi Ge-
lirlerinin ise % 20 artmış olma-
sı, bütçenin gelir üretme perfor-
mansı ve ekonomide canlılığın 
devam ettiğini göstermektedir. 
Gider kalemlerinde ise gelirde-
ki artış oranlarına yakın artışlar 
yaşanırken Cari Transferler ka-
lemindeki artışların oldukça sı-
nırlı olduğu görülmektedir. 2018 
yılının ilk üç aylık sonuçları ve 
mevcut konjonktürün yılın kalan 
bölümünde de devam etmesi du-
rumunda 2018 bütçe hedefl erine 
rahatlıkla ulaşılabileceği düşü-
nülmektedir.

Grafik 1’de yer alan bütçedeki 
temel gider kalemlerinin bütçe 
gelirleri içindeki seyrine bakıldı-
ğında; mal ve hizmet alımlarının 
yıllar itibariyle ılımlı bir azalış 
seyrinde olduğu ve bütçe gelirle-
ri içindeki payının on yedi yılda % 
14’ten % 10 a gerilediği görülmek-
tedir. Personel giderleri ise yıl-
lar içinde küçük dalgalanmalar 
göstermekle birlikte % 30 ban-
dında istikrar kazanmıştır. Öte 
yandan cari transferler kalemin-
deki dalgalanmalar dikkat çek-
mektedir. 2001-2008 arasında % 
35 civarında olan cari transfer-
lerin bütçe gelirleri içindeki payı 
2008 krizinden sonra % 43’e ka-
dar yükselmiş ve daha sonra geri-
leme döneminde girmiştir. Geri-
leme ile birlikte oran % 38’e kadar 
düşmüş iken 2016 yılından sonra 
tekrar artış döneminde girilmiş-
tir. Cari transferler kaleminde-
ki önemli sıçramaların ekonomik 
krizlerin hemen akabinde yaşan-
ması izlenen ekonomi politikala-
rının doğal sonucudur. Ekonomi-
nin daralma dönemlerinde devlet 
eliyle ekonomiyi canlandırma fa-
aliyetleri cari transferler kalemi 
aracılığı ile sağlanmaktadır. 

Grafik 2’de yer alan analiz ise 
bütçe gelirleri ile bütçe giderleri-
ni, faiz giderleri ile vergi gelirleri-
ni ve faiz gelirleri ile bütçe gelir-
lerini karşılaştırmaktadır. Uzun 
vadeli analizde sadece 2017 yı-

lında bütçe gelirlerinin bütçe gi-
derlerini karşılama oranındaki  
(% 95’ten % 93’e) sınırlı düşüş dı-
şında her üç göstergede yıllar iti-
bariyle olumlu bir gelişim izlen-
mektedir.

Bütçe dengesi ile GSYH iliş-
kisinin uzun dönemli analizin-
de ekonomik durgunluk dönem-
lerinde artan ancak daha sonra-
ki dönemlerde azalan bir bütçe 
açığı görülmektedir. 2001 yılın-
da % -14,5’e kadar yükselen Büt-
çe Dengesi/GSYH oranının yıllar 
itibariyle hızlı bir şekilde düşe-
rek 2008 yılında % -1,7’ye kadar 
gerilediği ancak 2009 yılında hız-
lı bir sıçrama ile % - 5,3 oranına 
yükseldiği ve 2010 yılından iti-
baren de yeniden düşüşe geçti-
ği görülmektedir. Düşüş trendi 
2016 yılına kadar devam etmiş 
ve % -1,1 oranı görülmüştür. Ka-
mu kaynakları ile ekonomiyi can-
landırma politikalarının doğal 
sonucu olarak açık 2017 yılında 
% -1,5’e kadar yükselmiştir.  Eko-
nominin durgunluk dönemleri-
ni takip eden yıllarda artan Büt-
çe Açığı/GSYH oranı ekonomik 
canlanmaya bağlı olarak vergi ge-
lirlerinin artması ve giderlerin 
normale dönmesiyle birlikte aza-
lışa geçmektedir. Faiz Dışı Den-
ge/GSYH oranında da benzer bir 
trend izlenmektedir. Genel kabu-
le göre % - 2 oranındaki bir Bütçe 
Açığı/GSYH oranı sürdürülebilir 
olarak değerlendirilmektedir.  

Ay bazında 2016-2017 ve 2018 
yılı bütçe kalemlerinin büyük-
lükleri Grafik 4-Grafik 5-Gra-
fik 6-Grafik 7-Grafik 8-Grafik 
9-Grafik 10 ve Grafik 11’de karşı-
laştırmalı olarak verilmektedir. 
Bu grafiklerde bütçe temel ka-
lemlerinin ilk üç aylık sonuçla-
rı 2016 ve 2017 yılının aynı dö-
nemleri ile karşılaştırılmaktadır. 
İlk üç ay sonuçları yukarıdaki de-
ğerlendirmelerimizi teyit etmek-
tedir. Gelir artışında performans 
olumlu ve gider artışları ise ma-
kul düzeylerdedir. Son iki yıl büt-
çe üzerinde baskıya neden olan 
Cari Transferler kalemindeki 
durulma yıl sonunda bu kalemde 
bütçe hedefl erine ulaşılabilece-
ğini göstermektedir. 

Bütçe analizine bir başka bakış 
açısı ise fonksiyonel ayırım ana-
lizidir. Bu başlık altında konjonk-
tür gereği önemi artan savunma 
harcamaları ve iç güvenlik har-
camalarının bütçe giderleri için-
deki payının gelişiminde de uzun 
vadeli analizde dikkat çekici bir 
artış görünmemektedir. Özetle; 
bugünkü konjonktüre göre ola-
ğan dışı bir gelişme yaşanmadığı 
takdirde 2018 yılında kamu mali-
yesi ve bütçe performansının ge-
çen yıla göre daha olumlu perfor-
mans beklenmektedir.

Türk�ye’n�n bütçe performansı ve 2018 beklent�ler�ne etk�ler�... 

ADMİB Yönetim Kurulu Danışmanı
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