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Bütçe Dengesi – Ocak 2014
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Merkezi yönetim bütçesi Ocak ayında fazla verdi.

Yıllar İtibarıyla Ocak Ayında Bütçe Dengesi
(milyar TL)
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Bütçe harcamalarında artış
transferlerden kaynaklandı.

büyük

ölçüde
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Bütçe giderleri incelendiğinde ise, harcamaların bir önceki
yılın aynı ayına göre %16,4 oranında artış kaydettiği
görülmektedir. Bu gelişmede, büyük ölçüde personel
giderlerindeki ve cari transferlerdeki artış etkili olmuştur.
Cari transferlerin %60’lık bölümünü oluşturan sosyal
güvenlik siteminin finansmanına aktarılan kaynak bir önceki
yılın aynı ayına kıyasla %16,4’lük artışla 7,8 milyar TL
olmuştur.
Merkezi Yönetim Bütçesi

Harcamalar
Faiz Harcamaları
Faiz Dışı Harcamalar
Gelirler
Vergi Gelirleri
Diğer Gelirler
Bütçe Dengesi
Faiz Dışı Denge

(milyar TL)

201 4

201 3

201 2

201 1

Seçilmiş Vergi Geliri Kalemleri
8

Ocak 2013
Ocak 2014

7
6
5
4
3

2
1
0

Gelir V ergisi

Kurumlar

Dahilde Alınan

Vergisi

KDV

ÖTV

İthalde Alınan
KDV

Beklentiler…
Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılının ilk ayında nispeten
olumlu bir performans sergilemiştir. Önümüzdeki dönemde
ise iç talep koşullarında beklenen ivme kaybının vergi
gelirlerini bir miktar baskı altında bırakabileceği, bununla
birlikte, yılsonu bütçe dengesi hedefine ulaşılmasında sorun
yaşanmayacağı düşünülmektedir.
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Ocak ayında vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla
%15 artış kaydetmiştir. Bu dönemde, Özel Tüketim
Vergisi’nden (ÖTV) elde edilen gelirlerin bütününde önemli
bir değişim gözlenmemiştir. ÖTV’nin alt kalemleri
incelendiğinde, Ocak ayında otomotiv satışlarında
gerçekleşen düşüşe rağmen, yılbaşında vergi oranlarında
yapılan düzenlemelerin motorlu taşıtlardan elde edilen ÖTV
gelirlerinde artışa neden olduğu gözlenmiştir. Söz konusu
düzenlemeler tütün mamullerinden elde edilen ÖTV
gelirlerinin de yükselmesinde etkili olmuştur. Ayrıca,
yılbaşında döviz kurlarındaki hızlı artış paralelinde İthalde
Alınan KDV’den elde edilen gelirler de %38,7 oranında
yükselmiştir. %15,7 oranında artan Dahilde Alınan KDV de
vergi gelirlerine olumlu etkide bulunmuştur. Ayrıca, Ocak
ayında özelleştirmelerden 551 milyon TL gelir elde
edilmiştir.
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Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2013 yılı
Ocak ayında 5,9 milyar TL fazla veren merkezi yönetim
bütçesi 2014 yılının ilk ayında 1,9 milyar TL fazla vermiştir.
Bütçe fazlasında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla
kaydedilen gerilemede, büyük ölçüde faiz dışı harcamalarda
kaydedilen artışa bağlı olarak bütçe giderlerinin söz konusu
dönemde bütçe gelirlerinden daha hızlı yükselmesi etkili
olmuştur. Ayrıca, vergi gelirleri dışında kalan diğer
gelirlerdeki düşüş de dikkat çekmektedir. Bu dönemde, faiz
dışı fazla da %38 oranında azalarak 6,9 milyar TL olmuştur.
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Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

Kaynak: Maliye Bakanlığı

Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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İktisadi Araştırmalar Bölümü
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YASAL UYARI
Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen
bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal
enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak
yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası
A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve
değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru,
değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş.
bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu
rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye
İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi
tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm
haklarımız saklıdır.

Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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