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Bütçe Ekim’de 104 milyon TL açık verdi. 

Ekim ayında bütçe gelirleri yıllık bazda %1 oranında 

gerilerken, bütçe harcamaları %18,9 oranında artmıştır. 

Böylece, geçtiğimiz yılın Ekim ayında 7,2 milyar TL fazla 

veren bütçe, bu yılın aynı ayında 104 milyon TL açık vermiştir.  

Yılın ilk 10 ayı itibarıyla ise, bütçe harcamaları yıllık bazda        

%13,8, bütçe gelirleri %12,5 oranında artmıştır. Aynı 

dönemde bütçe açığı geçen yılki seviyesinin yaklaşık iki 

katına çıkarak 12,1 milyar TL olmuştur. Bu dönemde, faiz dışı 

fazla yıllık bazda %21,2 azalarak 32,4 milyar TL seviyesine 

gerilese de OVP tahminin çok üzerindedir. 

Bütçe gelirlerinde düşüş… 

Vergi gelirlerinde yaşanan ivme kaybı Ekim ayında devam 

etmiştir. Eylül’de %4,5 olan vergi gelirlerindeki yıllık artış,  

Ekim’de %2,8’e inmiştir. Vergi gelirlerinin zayıf 

performansında, dahilde alınan KDV ve ithalde alınan KDV 

gelirlerindeki düşüş  etkili olmuştur. Diğer taraftan, petrol ve 

doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV’ye yapılan zam bütçe 

gelirleri üzerindeki olumlu etkide bulunmuştur.  

Ekim 2015’te Hazine portföyü ve iştiraklerden yüksek 

düzeyde gelir elde edilirken, bu yılın Ekim ayında benzer bir 

gelişme yaşanmaması da gelirlerin zayıf bir performans 

sergilemesinde rol oynamıştır. Ayrıca, vergi afları vasıtasıyla 

Ekim’de 1,4 milyar TL, ilk on ayda ise 3,7 milyar TL tutarında 

gelir sağlanmıştır.   

Vergi affı ve özelleştirme gelirlerinden oluşan tek seferlik 

gelirlerin bütçeden aldığı pay Ocak-Ekim 2016’da %3,3 

düzeyindedir. 

Bütçe harcamaları…  

Ekim ayında faiz harcamaları %10,2 oranında yükselmiştir. 

Asgari ücret zammının kamu maliyesi üzerindeki etkisinin 

sürmesiyle birlikte faiz dışı harcamalar da yıllık bazda %19,6 

oranında artmıştır. Ekim ayında sağlık, emeklilik ve sosyal 

yardım giderlerinde yaşanan 2,4 milyar TL’lik artış cari 

transferlerin bütçe harcamaları içindeki payının artmasına 

neden olmuştur. Hükümetin yatırımlar kanalıyla büyümeye 

sağladığı desteği artırması doğrultusunda Ekim ayında yol 

yapım giderlerinde de hızlı yükseliş yaşanmıştır. 

İlk 10 ayda faiz dışı harcamalar yıllık bazda %16,4 oranında 

artarken, cari transferler bu dönemde %21,2 yükselmiştir. 

Beklentiler…  

Hükümet’in büyümeyi desteklemek amacıyla bütçede sahip 

olduğu alanı kullanmaya başlamasıyla bütçe açığının 

genişlemeye devam edeceği öngörülmektedir. Ayrıca, iç 

talebi canlandırmak için vergi indirimi yapılabileceği 

yönündeki görüşlerin gündeme gelmesi de bütçe gelirlerinin 

önümüzdeki süreçte baskı altında kalabileceğine işaret 

etmektedir.  
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(*) Tek seferlik gelirlerin içinde 2011, 2014 ve 2016 yıllarında çıkarılan vergi afları, SGK yeniden 
yapılandırmaları ve özelleştirme gelirleri yer almaktadır  Kaynak:Maliye Bakanlığı, Datastream  

 

Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)

% % 2016 Bütçe OVP Gerç./

2015 2016 Değişim 2015 2016 Değişim Hedefi Tahmini OVP Tah. (%)

Harcamalar 36,6 43,5 18,9 404,2 460,0 13,8 570,5 581,1 79,2

  Faiz Harcamaları 2,6 2,9 10,2 47,4 44,6 -5,9 56,0 51,5 86,6

  Faiz Dışı Harcamalar 33,9 40,6 19,6 356,8 415,4 16,4 514,5 529,6 78,4

Gelirler 43,8 43,4 -1,0 398,0 447,9 12,5 540,8 546,5 81,9

  Vergi Gelirleri 35,1 36,1 2,8 333,3 365,0 9,5 459,2 450,0 81,1

  Diğer Gelirler 8,7 7,3 -16,3 64,6 82,8 28,1 81,7 96,5 85,8

Bütçe Dengesi 7,2 -0,1 - -6,2 -12,1 94,9 -29,7 -34,6 35,1

Faiz Dışı Denge 9,9 2,8 -71,6 41,2 32,4 -21,2 26,3 16,9 192,0

Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

Ekim Ocak-Ekim

0,8
1,3

7,8

3,7 3,6

2,9

4,3

3,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Oc.-Ekim

2016

Tek Seferlik Gelirler / Bütçe Gelirleri *

(%)

8,2

0,2

5,9

8,7

7,3

8,9

0,2

4,3

10,8

6,5

Gelir Vergisi Kurumlar

Vergisi

Dahilde Alınan

KDV

ÖTV İthalde Alınan

KDV

Vergi Gelirleri

(milyar TL) Ekim 2015
Ekim 2016

https://ekonomi.isbank.com.tr/
https://ekonomi.isbank.com.tr/


15 Kasım 2016 

 

ekonomi.isbank 

 

2 

 

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