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Bütçe Dengesi – Haziran 2015
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Haziran’da bütçe fazla verdi.
Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Haziran ayında
yıllık bazda bütçe harcamaları %3,3, bütçe gelirleri ise %14,5
oranda artış kaydetmiştir. Böylece, geçtiğimiz yılın Haziran
ayında 0,6 milyar TL tutarında açık veren bütçe bu yılın aynı
döneminde 3,2 milyar TL fazla vermiştir.
Yılın ilk altı aylık döneminde ise, 2014’te 3,4 milyar TL
tutarında açık veren bütçede, bu yıl 0,8 milyar TL tutarında
fazla kaydedilmiştir. Faiz dışı fazla, bu dönemde %32,2
yükseliş kaydederek yılsonu bütçe hedefinin %92,4’üne
ulaşmıştır.
Vergi gelirlerindeki yıllık artış %22,2 oldu.
Vergi gelirlerindeki güçlü artış bütçe dengesini olumlu yönde
etkilemeye devam etmiştir. Nitekim, Haziran ayında toplam
bütçe gelirlerinin %76’sını oluşturan vergi gelirleri yıllık bazda
%22,2 artmıştır. İthalde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) bu
dönemde %32’lik yükseliş kaydederek bütçe gelirlerindeki
genişlemeye en fazla katkıyı yapan kalem olmuştur. Söz
konusu vergi kalemini, yıllık bazda %17 artan Özel Tüketim
Vergisi (ÖTV) gelirleri takip etmiştir. Gelir vergisinin de %20
oranında yükselerek bütçe dengesine olumlu katkı sağladığı
gözlenmiştir. Vergi gelirlerinde gözlenen olumlu performans,
iç talepteki toparlanma eğiliminin sürdüğünü teyit
etmektedir. İthalde alınan KDV’deki hızlı yükselişte, TL’deki
değer kaybının da rol oynadığı düşünülmektedir.

Yılın ilk yarısına ait bütçe verileri, vergi gelirlerinin yılsonu
hedeflerine uyumlu bir performans sergilediğine işaret
etmektedir.
Cari transferlerde yıllık bazda %8 düşüş kaydedildi.
Haziran’da, bütçe harcamalarının en büyük kalemi olan
personel giderlerinde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla
kaydedilen %11,2‘lik artışa rağmen, cari transferler
kaleminde yaşanan düşüş bütçe dengesini destekleyen bir
gelişme olmuştur. Böylece, faiz dışı harcamalardaki yıllık
genişleme %3,1 ile sınırlı düzeyde gerçekleşmiştir. Faiz
harcamaları ise, aynı dönemde %7,6’lik bir yükseliş
sergilemiştir.
Yılın ilk yarısında da cari transferler kalemindeki sınırlı artış
bütçe dengesi üzerinde olumlu etkide bulunmuştur. Sermaye
giderlerinde %22,8’lik artış kaydedilmesi ise, yılın ilk yarısında
kamu yatırım harcamalarının bir miktar ivme kazandığına
işaret etmektedir.
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Haziran
%
2014 2015 Değişim
35,2 36,3
3,3
1,6
1,7
7,6
33,6 34,6
3,1
34,6 39,6
14,5
24,8
30,2
22,2
9,8
9,3
-5,0
-0,6
3,2 1,0
4,9
412,6

Beklentiler
2015 yılının ilk yarısında, iç talepteki iyileşmenin sürmesi
paralelinde vergi gelirlerindeki artışın bütçe dengesini olumlu
yönde etkilediği görülmektedir. Yılsonu bütçe hedefleri ile
kıyaslandığında, artan siyasi belirsizliklere rağmen bütçenin
olumlu görünümü koruduğu izlenmektedir. Bu çerçevede,
bütçe disiplininin Türkiye ekonomisinin güçlü yönünü
oluşturmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
Ocak-Haziran
%
2014 2015 Değişim
213,9 236,7
10,7
26,5
29,7
12,3
187,4 206,9
10,4
210,5 237,5
12,8
168,1 194,7
15,8
42,4
42,8
1,0
-3,4
0,8 23,1 30,5
32,2

(milyar TL)
2015 Bütçe
Gerç./
Hedefi Hedef (%)
50,0
472,9
54,0
55,0
418,9
49,4
452,0
52,5
389,5
50,0
62,5
68,5
-21,0
33,0
92,4

Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.
Kaynak:Maliye Bakanlığı, Datastream

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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