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Ağustos’ta bütçe 3,6 milyar TL fazla verdi. 

Ağustos ayında bütçe gelirleri yıllık bazda %18,9 oranında, 

bütçe giderleri ise %25,9 oranında artmıştır. Böylece, 

geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 5,2 miyar TL fazla veren  

merkezi yönetim bütçesi bu yılın Ağustos ayında 3,6 miyar TL 

fazla vermiştir.   

Yılın ilk 8 aylık döneminde bütçe fazlası 4,9 milyar TL 

olmuştur. Bu dönemde faiz dışı fazla 40,3 milyar TL düzeyine 

yükselerek yılsonu hedefinin %153’üne ulaşmıştır. 

Vergi gelirleri %19 arttı. 

Ağustos ayında vergi gelirleri bir önceki yıla kıyasla %19,3 

oranında artmıştır. Ağustos’ta sigaraya yapılan zammın 

etkisiyle özel tüketim vergisinden (ÖTV) elde edilen gelirler 

hızlı artmıştır. Bu dönemde, ÖTV gelirleri yıllık bazda %22,1 

oranında yükselirken, dahilde alınan katma değer vergisinden 

(KDV) elde edilen gelirler %7,3, ithalde alınan KDV’den elde 

edilen gelirler %10,5 oranında artış kaydetmiştir. Ağustos 

ayında vergi dışı gelirler de geçen yılın aynı ayına göre %15,2 

genişleyerek 5,4 milyar TL olmuştur.  

Ocak–Ağustos döneminde toplam bütçe gelirleri yıllık bazda 

%15 oranında artarken, vergi gelirlerindeki yükseliş %10,9 

olmuştur. 

 

 

Bütçe harcamalarında hızlı artış…  

Bütçe harcamaları Ağustos ayında yıllık bazda %25,9 

oranında artmıştır. Harcamalardaki artışın alt kalemlerin 

geneline yayıldığı görülmektedir. Bu dönemde, bütçe giderleri 

içinde en fazla ağırlığa sahip olan cari transferler ve personel 

giderleri bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla %20 ve          

%17,3 oranında yükselmiştir. İçerisinde savunma 

harcamalarının da yer aldığı mal ve hizmet alım giderlerinin de 

bu dönemde %32,9 oranında artması dikkat çekmiştir. Ayrıca, 

Ağustos ayında faiz harcamaları da hızlı yükselerek toplam 

bütçe giderlerini artıran bir unsur olmuştur. 

İlk 8 ayda ise, bütçe harcamaları geçen seneye kıyasla %13,7 

ile ılımlı artış kaydetmiştir. Faiz giderleri bu dönemde %7,7 

oranında azalırken, faiz hariç giderler %16,6 yükselmiştir.  

Beklentiler…  

Ağustos ayında bütçe harcamalarındaki hızlı artışa rağmen 

yılın ilk 8 ayı itibarıyla bütçe gelirleri bütçe giderlerinden hızlı 

yükselmiştir. Eylül ayında akaryakıttan alınan ÖTV’de yapılan 

artışın bütçe gelirlerine olumlu yansıması beklenmektedir. 

Bununla birlikte bütçe harcamaları üzerindeki yukarı yönlü 

baskının sürmesi beklenmektedir.  
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 Kaynak:Maliye Bakanlığı, Datastream  

Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)

% % 2016 Bütçe Gerç./

2015 2016 Değişim 2015 2016 Değişim Hedefi Hedef (%)

Harcamalar 37,5 47,3 25,9 319,7 363,5 13,7 570,5 63,7

  Faiz Harcamaları 3,6 4,8 34,0 38,4 35,4 -7,7 56,0 63,3

  Faiz Dışı Harcamalar 33,9 42,4 25,0 281,3 328,1 16,6 514,5 63,8

Gelirler 42,8 50,9 18,9 320,4 368,4 15,0 540,8 68,1

  Vergi Gelirleri 38,1 45,4 19,3 268,7 298,1 10,9 459,2 64,9

  Diğer Gelirler 4,7 5,4 15,2 51,6 70,3 36,2 81,7 86,1

Bütçe Dengesi 5,2 3,6 -31,4 0,6 4,9 662,0 -29,7 -

Faiz Dışı Denge 8,9 8,4 -4,7 39,0 40,3 3,3 26,3 153,2

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. 

Türkiye İş Bankası A.Ş. -  İktisadi Araştırmalar Bölümü

İzlem Erdem - Bölüm Müdürü Alper Gürler - Birim Müdürü

izlem.erdem@isbank.com.tr alper.gurler@isbank.com.tr

Hatice Erkiletlioğlu - Müdür Yardımcısı İlker Şahin - Uzman

hatice.erkiletlioglu@isbank.com.tr ilker.sahin@isbank.com.tr

Eren Demir - Uzman Mustafa Kemal Gündoğdu - Uzman Yrd.

gamze.can@isbank.com.tr

eren.demir@isbank.com.tr kemal.gundogdu@isbank.com.tr

Gamze Can - Uzman Yrd.

Bütçe Dengesi – Ağustos 2016  

İktisadi Araştırmalar Bölümü 

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