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Bütçe Dengesi – Şubat 2014
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Merkezi yönetim bütçesi Şubat ayında 1,7 milyar TL
fazla verdi.

Vergi Gelirleri

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Şubat ayında
bütçe harcamaları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla
azalırken, bütçe gelirleri artış kaydetmiştir. Bu çerçevede,
2013 yılının Şubat ayında 1,4 milyar TL açık veren merkezi
yönetim bütçesi 2014 yılında 1,7 milyar TL fazla vermiştir.
Bu dönemde, faiz dışı fazla da %40,7 oranında artarak 5
milyar TL olmuştur.
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Vergi gelirlerindeki artış Şubat’ta ivme kaybetti.
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Son 6 ayda ortalama bazda yıllık %13 artış kaydeden vergi
gelirleri Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %7
oranında artmıştır. İthalde alınan KDV’den elde edilen
gelirler bu dönemde düşüş kaydetmiş ve döviz kurlarındaki
artışın gecikmeli etkisinin Şubat ayında ithalatta ivme
kaybına neden olduğuna işaret etmiştir. Ayrıca, kurumlar
vergisindeki gerileme de vergi gelirlerinin nispeten zayıf
performansında etkili olmuştur. Öte yandan, gelir vergisi ve
dahilde alınan katma değer vergisinden elde edilen gelirlerin
sırasıyla %20,5 ve %24,9 oranında artması Şubat ayında
vergi gelirlerindeki ivme kaybını sınırlandırmıştır. Vergi dışı
gelirlerde ise Şubat ayında özelleştirmelerden elde edilen
455 milyon TL’lik gelir bütçeye destek sağlamıştır.
Bütçe harcamaları Şubat ayında azaldı.
Bütçe giderleri incelendiğinde ise, harcamaların bir önceki
yılın aynı ayına göre %3,5 oranında düşüş kaydettiği
görülmektedir. Bütçe harcamalarının gerilemesinde faiz
harcamalarındaki düşüş etkili olmuştur. Bu dönemde,
personel giderleri ile mal ve hizmet alım giderlerindeki
artışın cari transferlerde meydana gelen azalışı
dengelemesiyle bütçe harcamalarının %90’ını oluşturan faiz
dışı harcamalar yatay bir seyir izlemiştir.

Merkezi Yönetim Bütçesi

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

Şubat
2013
2014
33,9
32,8
5,0
3,3
29,0
29,4
32,5
34,4
27,6
29,5
4,9
4,9
-1,4
1,7
3,5
5,0

%
Değişim
-3,5
-33,4
1,7
5,9
7,0
-0,3
40,7

(milyar TL)

8

Şuba t 2013
Şuba t 2014

7
6
5

3
2
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Gelir Vergisi

Kurumlar
Vergisi

Dahilde Alınan Özel Tüketim İthalde Alınan
KDV

Vergisi

KDV

Beklentiler…
Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılının Şubat ayında da
olumlu seyrini sürdürmüştür. Bu dönemde, döviz
kurlarındaki artışın vergi gelirleri üzerindeki etkisinin
belirginleştiği görülmekle birlikte vergi gelirlerinde iç
tüketim kaynaklı bir bozulma gözlenmemiştir. Kısa vadede
döviz kurlarındaki yükselişin etkisinin ithalata konu olan
ürünler üzerinden bütçe gelirlerini baskı altında tutabileceği
ancak orta ve uzun vadede bu etkinin yeniden normale
döneceği düşünülmektedir. İç talep koşullarında
önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi beklenen ivme
kaybının ise vergi gelirlerini olumsuz yönde etkileyebileceği
öngörülmektedir. Yılın ilk iki ayındaki gerçekleşmeler
incelendiğinde bütçe kalemlerinin yılsonu hedeflerine
uyumlu bir seyir izlediği görülmektedir.

Ocak-Şubat
2013
2014
64,9
68,8
10,2
8,3
54,7
60,4
69,4
72,3
56,0
62,2
13,3
10,1
4,5
3,6
14,7
11,9

%
Değişim
6,0
-18,4
10,5
4,3
11,1
-24,3
-20,4
-19,0

2014 Bütçe
Hedefi
436,4
52,0
384,4
403,2
348,4
54,8
-33,3
18,7

(milyar TL)
Gerç./
Hedef (%)
15,8
16,0
15,7
17,9
17,9
18,4
63,6

Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

Kaynak: Maliye Bakanlığı

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