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Merkezi yönetim bütçesi 4,2 milyar TL fazla verdi.  

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında 3,8 milyar TL fazla veren 

merkezi yönetim bütçesi, 2016 yılının ilk ayında %11,4 

artışla 4,2 milyar TL fazla vermiştir. Bu dönemde faiz dışı 

fazla da %11,7 oranında artarak 9,8 milyar TL düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Ocak ayında bütçe dengesi bir önceki yılın 

aynı dönemine kıyasla daha olumlu bir görünüm 

sergilemiştir.  

Özelleştirme gelirlerinde yüksek artış...  

2016’nın ilk ayında, merkezi yönetim bütçe gelirleri 6,6 

milyar TL artış kaydetmiştir. Bu gelişmede, 2 milyar TL 

tutarındaki özelleştirme gelirleri önemli rol oynamıştır.  

Ocak ayında vergi gelirleri yıllık bazda 4,8 milyar TL (%13,8) 

yükseliş kaydetmiştir. Vergi gelirlerinde yaşanan artışın 

yaklaşık yarısının, yılbaşında başta tütün mamullerinden 

alınan olmak üzere özel tüketim vergisine (ÖTV) yapılan 

artıştan kaynaklandığı görülmektedir. Bu dönemde 

uluslararası piyasalarda enerji fiyatlarının düşmesine karşın, 

petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV gelirlerinin %

17,4 oranında yükselmesi de dikkat çekmektedir.  

Ekonomik aktivitedeki ılımlı görünüm paralelinde dahilde 

alınan KDV yıllık bazda %14,4 genişlemiştir. İthalde alınan 

KDV’nin Ocak ayında bir miktar gerilemesi ise, vergi 

gelirlerindeki artışı sınırlandırmıştır.  

Bütçe harcamalarında asgari ücret etkisi...  

Merkezi yönetim bütçe giderleri yılın ilk ayında 2015’in aynı 

dönemine kıyasla %17 oranında yükselmiştir. Bu dönemde 

faiz giderleri %11,9 ile ılımlı bir büyüme kaydetmiştir. Faiz 

dışı harcamalarda yaşanan yüksek oranlı artış dikkat 

çekmektedir. Asgari ücret düzenlemesinin bütçe giderleri 

üzerindeki etkisi hissedilmeye başlanmıştır. Ocak ayında 

personel giderleri ile cari transferler bütçe giderlerinin yıllık 

bazda 5,5 milyar TL yükselmesine neden olmuştur.  

Ayrıca, tarımsal destekleme ödemelerinde aynı dönemde 

gözlenen hızlı artış öne çıkan bir diğer gelişme olmuştur. 

Sermaye giderleri ise yıllık bazda düşüş kaydeden tek gider 

kalemi olarak bütçe harcamalarını azaltıcı etkide 

bulunmuştur. 

Beklentiler…  

2016 yılında yurt içi iktisadi faaliyetin ılımlı performansını 

sürdüreceği tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda, bütçe 

gelirlerinin vergi kanalıyla artmaya devam edeceği 

öngörülmektedir. Öte yandan, asgari ücret zammının ve 

diğer seçim vaatlerinin bütçe dengesi üzerinde aşağı yönlü 

baskı yaratacağı düşünülmektedir. 
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Kaynak:Maliye Bakanlığı, Datastream 

  

Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)

% 2016 OVP Gerç./

2015 2016 Değişim Tahmini Tahmin (%)

Harcamalar 36,3 42,5 17,0 570,5 7,5

  Faiz Harcamaları 5,0 5,6 11,9 56,0 10,0

  Faiz Dışı Harcamalar 31,3 36,9 17,8 514,5 7,2

Gelirler 40,1 46,7 16,5 540,8 8,6

  Vergi Gelirleri 34,9 39,7 13,8 459,2 8,6

  Diğer Gelirler 5,2 7,0 34,5 81,7 8,6

Bütçe Dengesi 3,8 4,2 - -29,7 -

Faiz Dışı Denge 8,8 9,8 11,7 26,3 37,3

Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.
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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. 
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