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Merkezi yönetim bütçesi Ocak-Ağustos döneminde 2,7 

milyar TL açık verdi. 

Maliye Bakanlığı mali tatil nedeniyle Temmuz ve Ağustos ayı 

bütçe verilerini birlikte açıklamıştır. Bütçe gelirleri yıllık bazda 

Temmuz ayında %6,4 oranında daralırken, Ağustos’ta %19,1’lik 

artış kaydederek Temmuz ayındaki düşüşü telafi etmiştir. Bütçe 

harcamaları ise yıllık bazda Temmuz ayında %8,7 oranında 

yükselirken, Ağustos ayında %8,6 oranında daralmıştır. Böylece, 

Temmuz ayında 5,3 milyar TL açık veren bütçe, Ağustos ayında 

5,9 milyar TL fazla vererek olumlu bir görünüm sergilemiştir.  

2014 yılının ilk 8 ayı itibarıyla bütçe gelirlerinin %8,9, bütçe 

harcamalarının da %10,1 oranında artış kaydettiği görülmektedir. 

Böylece geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayında 231 milyon TL fazla veren 

bütçe dengesi, 2014 yılının aynı döneminde 2,7 milyar TL açık 

vermiştir. Faiz dışı fazla ise, Ocak-Ağustos döneminde 30,1 milyar 

TL düzeyinde gerçekleşerek 18,7 milyar TL olan yılsonu hedefinin 

oldukça üzerindeki seyrini sürdürmüştür. 

Vergi gelirlerinde zayıf seyir... 

Temmuz ayında vergi gelirleri %3,8 ile sınırlı bir artış 

kaydederken, diğer gelirlerin %47,1 oranında daralması dikkat 

çekmiştir. Temmuz ayında gelir ve özel tüketim vergilerindeki 

artışın bütçe gelirlerini olumlu yönde etkilediği görülürken, 

ithalde ve dahilde alınan KDV gelirlerindeki daralma söz konusu 

etkiyi sınırlandırmıştır. Dahilde alınan KDV gelirlerindeki düşüş 

eğilimi Ağustos ayında da devam etmiştir. Öte yandan, bu 

dönemde kurumlar vergisi gelirlerindeki yıllık bazda %61,8’lik 

artışın etkisiyle vergi gelirleri %19,6 oranında yükselmiştir.  

Yıl sonu hedefleri dikkate alındığında yılın ilk sekiz ayı itibarıyla 

merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinin olumlu bir performans 

sergilediği görülmektedir. Nitekim, ilk sekiz aylık dönemde bütçe 

gelirleri yılsonu hedefinin %70,2’sine ulaşmıştır. Öte yandan, bu 

dönemde BSMV, gelir ve kurumlar vergisi dışında kalan 

kalemlerde reel bazda gerileme kaydedilmesi dikkat çekmiştir.  

Faiz harcamalarında gerileme... 

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,1 oranında 

artan faiz dışı harcamalar Ağustos ayında hız kesmiştir. Nitekim 

bu kalemdeki yıllık artış Ağustos’ta %6,4 düzeyine inmiştir. 

Temmuz ayında faiz dışı harcamalardaki yükselişte, %26,2 

oranında artış kaydeden cari transferlerin belirleyici olduğu 

görülmektedir. Ağustos ayında ise, söz konu kalemde %3,9 

oranında sınırlı bir düşüş gözlenmiştir. 

2014 yılının ilk sekiz aylık döneminde de faiz dışı harcamalar           

%13,6 oranında artmıştır. Faiz harcamaları ise bu dönemde           

%10,9 oranında azalmıştır. Faiz dışı harcamalarda personel 

giderleri ile cari transferlerdeki yükselişin toplam giderlerdeki 

artışın %77’sini oluşturması dikkat çekmektedir. Cari 

transferlerdeki artışta,  sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri 

(5,1 milyar TL) ile gelirlerden ayrılan paylardaki (4,5 milyar TL) 

yükseliş etkili olmuştur. 

Beklentiler… 

2014 yılında ekonomik aktivitede gözlenen ivme kaybının vergi 

gelirlerini olumsuz yönde etkilemeye devam ettiği görülmektedir. 

Vergi gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan ithalde alınan KDV 

ile özel tüketim vergisinin iç talebe duyarlılığı göz önüne 

alındığında, vergi gelirlerindeki zayıf seyrin önümüzdeki 

dönemde de devam edebileceği düşünülmektedir. İvme 

kaybeden ekonomiyi desteklemeye yönelik atılabilecek adımlar 

çerçevesinde kamu harcamalarında bir miktar genişlemenin söz 

konusu olabileceği ancak, halihazırda yılsonu hedefleri ile uyumlu 

bir gelişim sergileyen merkezi yönetim bütçesinin bu 

görünümünü önümüzdeki dönemde de koruyacağı tahmin 

edilmektedir. 
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Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)

Temmuz % Ağustos % % 2014 Bütçe Gerç./

2014 Değişim* 2014 Değişim* 2013 2014 Değişim Hedefi Hedef(%)

Harcamalar 40,0 8,7 32,0 -8,6 259,7 285,9 10,1 436,4 65,5

  Faiz Harcamaları 4,4 -36,1 2,8 -63,4 37,7 33,6 -10,9 52,0 64,7

  Faiz Dışı Harcamalar 35,6 19,1 29,3 6,4 222,0 252,2 13,6 384,4 65,6

Gelirler 34,7 -6,4 38,0 19,1 259,9 283,2 8,9 403,2 70,2

  Vergi Gelirleri 30,7 3,8 33,6 19,6 216,0 232,4 7,6 348,4 66,7

  Diğer Gelirler 4,0 -47,1 4,4 15,4 43,9 50,8 15,7 54,8 92,6

Bütçe Dengesi -5,3 - 5,9 - 0,2 -2,7 - -33,3 8,2

Faiz Dışı Denge -0,9 - 8,7 98,5 38,0 30,9 -18,6 18,7 165,0
Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

Kaynak: Maliye Bakanlığı

*Bir önceki yılın aynı ayına göre

Ocak-Ağustos

http://ekonomi.isbank.com.tr/
https://twitter.com/ekonomi_isbank
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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. 

izlem.erdem@isbank.com.tr bora.cevik@isbank.com.tr
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