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2023 YILI BÜTÇESİNİN DEĞERLERDİRİLMESİ 

 

Bütçe, kamu maliyesinin önemli bir göstergesi olmakla birlikte maliye politikaları hakkında da 

önemli bilgiler sunmaktadır. TBMM tarafından kabul edilen 2023 bütçe kanunu ve cetvelleri 

incelendiğinde 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde bütçe giderleri 4 trilyon 470 milyar lira, 

bütçe gelirleri de 3 trilyon 810 milyar lira olarak öngörülmüştür. Böylelikle bütçe açığı da 660 

milyar TL olarak hesaplanmaktadır. Bütçe açığının genel ekonomi açısından ne kadar problem 

oluşturduğunun ölçüsü AB tarafından belirtilen bütçe açığı/GSYİH oranı ile tespit 

edilebilmektedir. Nitekim 2023 bütçe açığı için bu oran %3,5 olarak öngörülmektedir. Bu oran 

AB için sınır bir orandır. Yani bu oranın üstünde bir veri, kamu ekonomik disiplini bozucu bir 

etki oluşturabilmektedir. Giderler açısından bir diğer gösterge de faiz giderleridir. Tablo 1’de 

de verilen bilgilere göre faiz giderlerine bütçenin yüzde 12,7’si oranında, 565,6 milyar TL 

ödenek ayrılmıştır. Faiz ödemeleri tüm sosyal yardımlara ayrılan miktarın (259 milyar TL) 

neredeyse iki katı, reel sektöre verilen desteklerin (145 milyar TL) neredeyse de dört katı 

büyüklüğüne erişmiş durumda gözükmektedir. Dahası, yatırım için ayrılan 472 Milyar TL’nin 

üstünde tahmin edilmektedir. Faiz konusunda birçok yerde hassasiyet konuşmaları yapılmasına 

karşın faizin bütçede önemli bir paya sahip olması da düşündürücüdür. 

Bütçe Giderleri 

2023 yılındaki bütçe giderlerindeki artışın önceki yıla göre %57,1 olarak artış göstermesi 

kuşkusuz enflasyonist etkilerle de açıklanabilmektedir. %80’lere varan yıllık enflasyon 

oranlarının söz konusu olması, giderlerin de cari olarak artışına yol açmıştır. Giderlerde dikkat 

çeken bir kalem de sosyal yardımlardır. Sosyal yardımlar 2022 yılına göre %74,3’lük bir artışla 

258 Milyar TL olarak hesaplanmıştır. Bu tür giderlerin popülist politikalar mı (2023 genel 

seçimler) yoksa enflasyonist süreç sebebiyle bozulan gelir dağılımının bir etkisi mi olduğunu 

tespit etmek güçtür.  

Tablo 1: Bazı Giderler 

 2022 Planlanan 2022 Aralık 

Gerçekleşen* 

 

Yüzde 

Artış 

2023 Planlanan Yüzde 

Artış 

Faiz Giderleri 240,3 Milyar 316 Milyar %31,6 565,5 Milyar %78,9 

Yatırım 

Giderleri 
206 Milyar TL 206 Milyar TL - 472 Milyar TL %129 

Sosyal Yardım 

Giderleri 
148 Milyar TL - - 258 Milyar TL %74,3 

Cari Transferler 1, 04 Trilyon TL 1,1 Trilyon TL %5,7 1,6 Trilyon TL %45,4 

* Aralık ayı tahmin veriler dahil edilerek eklenmiştir.  

** Yüzde artış hesaplaması gerçekleşene göre yapılmıştır.  
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Bütçe içinde en yüksek artış oranlarından biri yatırım giderleridir. 2023 yılı yatırımları için 

%129 artışla 472 Milyar TL ayırılmıştır. Enflasyonist süreçte arz eksikliğini kapatmak ve arz-

talep dengesizliğini gidermek noktasında yatırımlar önem arz etmektedir. Bu noktada reel 

kesim destekleri için 145,4 milyar TL ödenek ayrıldığı yöneticiler tarafından dile getirilmiştir. 

Reel kesim içinde de Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için 68,1 milyar TL, 

Tarımsal krediler sübvansiyon desteği olarak 21,6 milyar TL, Halk Bankası esnaf kredileri 

sübvansiyon desteği için 11 milyar TL, İhracat destekleri kapsamında 10,3 milyar TL, 

Eximbank sermaye artırımı için 6,8 milyar TL, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla 

kullandırılmak üzere teşvik ödemeleri kapsamında 6 milyar TL ayrıldığı belirtilmiştir. Bu 

desteklerle üretimin ve büyümenin desteklenmesi hedeflenmektedir. Burada dikkat edilecek 

nokta bütçe açığı durumudur. Bütçe, üretimleri artırıcı bir politika güderken, bütçe açığı da 

enflasyonu artırıcı bir etki meydana getirebilir. Enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde mali 

politikaların enflasyonist hassasiyeti ön plana alması önemli görülmektedir.  

Bütçe giderleri içinde önemli bir gelişme de enerji piyasasına yöneliktir. Bütçede enerji arz 

güvenliği, verimliliği ve enerji piyasası programı kapsamında ayrılan kaynak, bir önceki yıla 

göre yüzde 154,9 artırarak 406 milyar 535 milyon lira olarak hedeflenmiştir. Türkiye’nin son 

dönemlerde Akdeniz ve Karadeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri enerjiye vermiş olduğu 

önemi ortaya koymaktadır. Ayrıca Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında yenilenebilir enerji 

faaliyetlerine de önemli yatırımlar yapmıştır. Bu çerçevede bütçe içinde enerji giderleri payında 

yüksek artış hedeflenmesi enerji bağımlılığının azaltılması açısından önem arz etmektedir. 

Tablo 2’de enerji dışında da vurgulanan giderlere yönelik veriler sunulmaktadır. Söz konusu 

tabloda istihdam için 100 Milyar TL, Ar-Ge ve Yenilik için 18,6 Milyar TL ayrıldığı 

gözlemlenmektedir. Türkiye’nin son dönemlerde ihracatta yüksek performans göstermesinde 

kuşkusuz nominal kurların yüksekliği yatmaktadır. Ancak olması gereken kurdan bağımsız 

olarak ihracatın bağımlılığını artırmaktadır. Bu da ihracatın rekabette avantajı yüksek ürünlerle 

söz konusu olabilmektedir. Rekabet avantajının elde edilmesinde de araştırma geliştirme 

faaliyetlerinin yüksekliği önemli görülmektedir. Bu çerçevede bütçe içinde Ar-Ge ve yenilik 

için ayrılan kaynağın yeterli olmadığı ve bu alana önem verilmesinin gerekliliği 

düşünülmektedir. Ayrıca üretimin artması ve talebi karşılayabilmesi için istihdam teşviklerinin 

yeterli düzeyde olması önemlidir. 

Tablo 2: Diğer Bazı Giderler 

Dış Politika      19 milyar TL 

Milli Kültür      11,8 milyar TL 

Göç Yönetimi      9,5 milyar TL 

Karayolu Ulaşımı     114,2 milyar TL 

Demiryolu Ulaşımı      95,3 milyar TL 

Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası  406,5 milyar TL 

Engellilere Sosyal Destek (Eğitim dahil)   59,5 milyar TL 

Çocukların Korunması ve Gelişimi   11,0 milyar TL 

Hukuk ve Adalet Hizmetleri    79,4 milyar TL 

İstihdam       100,4 milyar TL 

Koruyucu Sağlık Hizmetleri     84,3 milyar TL 

Ar-Ge ve Yenilik      18,6 milyar TL 
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Bütçe Gelirleri 

Bütçe gelirlerine bakıldığında en yüksek gelir payının %84 ile her zaman olduğu gibi vergilerde 

olduğu görülmektedir. Vergi gelir türleri içinde de en yüksek vergilemenin ithalde alınan KDV 

olarak görünmektedir. Bu vergi türü ayrıca 2022 yılına göre de MTV’den sonra %56 ile en 

yüksek artış oranına sahiptir. Böylelikle ithalatın kısılması ve cari açığı kapatılması gibi 

önlemlerin bu oranların yüksek olmasına neden olduğu düşünülmektedir. Gelir vergisinde 

2022’ye göre %48 artış tüketimi kısıcı, kurumlar vergisinde de 2022’ye göre %23 artış üretimi 

artırıcı bir tedbir olarak tahmin edilmektedir. Ayrıca vergi gelirleri 2022’ye göre %42,6 artışa 

sahipken,  vergi dışı gelirlerde %51,5’lik bir artış hedeflenmiştir.  

Tablo 3: Bütçe Gelirleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç 

Bütçe planlamasında enflasyondan öte üretim ve büyüme temelli hedeflerin ön plana çıktığı 

anlaşılmaktadır. Enflasyon her ne kadar 2023 yılında baz etkisiyle azalış göstereceği tahmin 

edilse de aylık performansta günümüze benzer artışlarla devam edileceği tahmin edilmektedir. 

Özellikle girdi maliyetlerindeki süreçler enflasyonda belirleyici olacaktır. Her ne kadar asgari 

ücret gibi gelir artırıcı politikalar ücretli kesime belli bir dönem refah artışı sağlasa da bu refahın 

farklı bir önlem alınmadığı takdirde kısa dönemli olacağı düşünülmektedir. Bütçe içinde 

ödenen faizlerdeki yıldan yıla artış da önlenmesi gereken bir artıştır. Bütçe tahmin edildiği gibi 

gerçekleşirse faiz dışı denge -95 Milyar TL olarak gerçekleşecektir. Geçmiş dönem tecrübeleri 

dikkate alındığında 2023 yılında bütçe açığının daha da yüksek seyredebilmesi ihtimali de faiz 

  2022 2023 Artış (%) 2023 

İçindeki 

Pay % 

II. Bütçe Gelirleri 2.672,5 3.810,1 42,6 100 

1. Vergi Gelirleri 2.269,6 3.200,0 41,0 84,0 

a. Gelir Vergisi 332,5 495,0 48,8 15,5 

a. Kurumlar Vergisi 502,0 619,1 23,3 19,3 

a. Özel Tüketim 

Vergisi 
383,5 510,6 33,1 16,0 

d. Dahilde Alının KDV 154,1 203,6 32,1 6,4 

e. İthalde Alının KDV 594,3 931,4 56,7 29,1 

f. BSMV 52,5 75,1 43,0 2,3 

g. MTV 23,5 38,7 64,7 1,2 

h. Damga Vergisi 39,5 55,5 40,5 1,7 

i. Harçlar 73,9 105,2 42,3 3,3 

j. Diğer Vergiler 113,8 165,3 45,2 5,2 

2. Vergi Dışı Gelirler 402,9 610,6 51,5 16,0 
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dışı açığın daha artabileceğini ön plana çıkarmaktadır. Dolayısıyla mali disiplin göz önünde 

bulundurulmalı, giderlerin öncelik sıralaması dikkate alınmalı ve verimlilikleri analiz 

edilmelidir. Sosyal yardımlar gelir dağılımının alt gruplarında yer alan bireyler için mutlaka 

önemlidir. Ancak sosyal yardımların kamu yükünü artırıcı bir etkiye sahip olduğunu hatırlamak 

gerekir. Özellikle çalışma çağında olan ve işgücü içinde yer alan alt gelir gruplarına yönelik 

aktif istihdam politikaları gözden geçirilmeli ve bu grupların üretime katkısı arttırılmalıdır. 

Bütçe gelirlerinde vergi gelir payının yüksek oluşu ve vergi içinde de vergilerin tüketici ağırlıklı 

olduğu anlaşılmaktadır. Vergi adaleti göz önünde bulundurulduğunda vergide üretici-tüketici 

dengesinin dikkate alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu noktada önümüzdeki yıllar 

için buna yönelik bir politika değişiminin gerekliliğine inanılmaktadır.  

Para ve maliye politikalarındaki dengesizlikler enflasyon, büyüme ve cari açık gibi 

makroekonomik değişkenleri olumsuz etkileyebilmektedir. Mali açıdan da bütçe açığı bu 

dengesizliklerden etkilenebilmektedir. Gelir dağılımı bozukluğu, üretim yetersizliği, cari açık 

ve enflasyon gibi ekonomik problemler artış gösterdiğinde kamu müdahaleleri söz konusu 

olmaktadır. Nitekim bu müdahaleler bütçe açığını artırıcı bir etki meydana getirebilmektedir. 

Bu açıdan para politikaları ve kur politikalarının ekonomik dengeyi ve kamu ekonomisini 

gözetecek düzeyde ayarlanmaları önemli görülmektedir. Çünkü kamu, enflasyonist etkide vergi 

gelirlerinden vazgeçebilmekte, giderlerde cari artışlar oluşmakta ve bu durum kamu 

ekonomisinin yükünü artırmaktadır. 2022 yılında yaşanılan bu zorluklar gözden geçirilerek 

mali politikalar dikkate alınmalıdır. 

Maliye politikasına ilişkin önemli bir çıkarımda yaklaşan seçimlerle ilgilidir. Seçim ekonomisi, 

maliye politikalarının daha gevşek bir hal almasına yol açabilmektedir. Bu da uzun vadede 

ekonomiyi olumsuz etkileyebilmektedir. Türkiye’de geçmişten günümüze seçim ekonomilerine 

yönelik ve maliye politikalarına ilişkin bir düzenleme söz konusu olmamıştır. Seçim 

ekonomisine ilişkin gevşek ve uzun vadede negatif etki meydana getirebilecek maliye 

politikalar için yasal düzenlemeler getirilmelidir. Hem seçimlerin daha adil bir süreçte 

gerçekleşmesi hem de ekonomik denge açısından bu düzenlemenin gerekli olduğu 

düşünülmektedir.  

 

Dr. İrfan Ersin 

ESAM İstanbul Ekonomi Direktörü  
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