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Bütçe  10 milyar TL fazla verdi. 

Kasım ayında bütçe gelirleri vergi düzenlemelerinin etkisiyle 

yıllık bazda %38,6 ile hızlı yükseliş kaydetmiştir. Bütçe 

harcamaları da bu dönemde %17,9 oranında artmıştır. Böylece, 

geçtiğimiz yılın Kasım ayında 0,8 milyar TL fazla veren bütçe, bu 

yılın aynı ayında 10 milyar TL fazla vermiştir.  

Ocak-Kasım döneminde ise, bütçe gelirleri yıllık bazda %15,1, 

bütçe harcamaları %14,2 oranında yükselmiştir. Bütçe 

gelirlerindeki güçlü performansın etkisiyle bütçe açığı bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %61 oranında azalarak 2,1 milyar TL 

olmuştur. Diğer taraftan, faiz dışı harcamalardaki hızlı artışın 

etkisiyle faiz dışı fazla geçen yıla kıyasla önemli bir değişim 

göstermemiştir.  

Vergi gelirlerinde artış… 

Kasım ayında vergi gelirlerinin tüm alt kalemleri olumlu bir 

görünüm sergilemiştir. Vergi gelirleri Kasım’da yıllık bazda %

37,2 oranında genişleyerek bütçe gelirlerindeki artışa 33 yüzde 

puan katkı sağlamıştır. Vergi gelirlerinden bütçe gelirlerine en 

yüksek katkıyı 9 yüzde puan ile dahilde alınan KDV gelirlerindeki 

artış sağlamıştır. Bu dönemde kurumlar vergisi ile ÖTV 

gelirlerinin  sırasıyla %38 ve %26 oranında artması da dikkat 

çekmiştir. Vergi affı vasıtasıyla alacaklardan tahsilat 

kalemindeki 539 milyon TL’lik artış da bütçe gelirlerindeki 

yükselişi desteklemiştir. 

Bütçe harcamaları…  

Kasım’da bütçe harcamalarındaki artışta faiz dışı harcamalarda 

kaydedilen yaklaşık %20 oranındaki yükseliş belirleyici 

olmuştur. Faiz harcamaları ise nispeten yatay bir seyir izlemiştir. 

Hükümetin yatırımlar kanalıyla büyümeye sağladığı desteği 

artırması doğrultusunda Kasım ayında cari transferler ile 

sermaye giderlerinin yükseldiği gözlenmektedir. Bütçe 

harcamalarındaki genişlemenin yaklaşık üçte ikisi bu 

kelemlerdeki yükselişten kaynaklanmıştır. Cari transferlerin       

%19,6 oranında artış kaydettiği bu dönemde, sosyal güvenlik 

açığı finansmanı için aktarılan 2,5 milyar TL’lik kaynak toplam 

harcamalardaki artışa 5,8 yüzde puan etkide bulunmuştur. 

Kasım’da 1,2 milyar TL tutarındaki mamul mal alımlarının 

geçtiğimiz yılın iki katına çıkması da dikkat çekmiştir. Bu 

dönemde, KİT’lere sağlanan borç tutarı da 424 milyon TL 

yükseliş kaydederek bütçe harcamalarındaki artışı 1 yüzde puan 

desteklemiştir.  

Beklentiler…  

Kasım’da vergi gelirlerindeki artış ile yeniden yapılandırılan 

vergi borçlarının etkisiyle bütçe gelirleri güçlü bir performans 

sergilemiştir. Aralık’ta ilk 11 ayda olduğu üzere %15’lik gelir 

artışı kaydedilmesi halinde, bütçe gelirlerinin OVP hedefini 10 

milyar TL aşabileceği öngörülmektedir. Giderler tarafında ise, 

OVP hedefi dikkate alındığında Aralık’ta 70 milyar TL tutarında  

harcama alanı bulunmaktadır. Böylece, son çeyrekte ekonomik 

aktiviteyi desteklemeye yönelik adımlar atan Hükümet’in Aralık 

ayında yaklaşık 80 milyar TL tutarında harcama yapma imkanı 

olduğu tahmin edilmektedir.   
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Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)

% % 2016 Bütçe OVP Gerç./

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

Harcamalar 43,0 50,7 17,9 447,2 510,7 14,2 570,5 581,1 87,9

  Faiz Harcamaları 3,9 3,8 -1,0 51,3 48,4 -5,6 56,0 51,5 94,0

  Faiz Dışı Harcamalar 39,1 46,9 19,8 396,0 462,3 16,8 514,5 529,6 87,3

Gelirler 43,8 60,7 38,6 441,8 508,6 15,1 540,8 546,5 93,1

  Vergi Gelirleri 39,4 54,1 37,2 372,7 419,1 12,4 459,2 450,0 93,1

  Diğer Gelirler 4,4 6,7 51,7 69,0 89,5 29,6 81,7 96,5 92,7

Bütçe Dengesi 0,8 10,0 1.155,6 -5,4 -2,1 -61,0 -29,7 -34,6 6,1

Faiz Dışı Denge 4,7 13,9 196,8 45,8 46,3 1,0 26,3 16,9 273,9

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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