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Bütçe Şubat ayında açık verdi. 

2016 yılının Şubat ayında 2,4 milyar TL fazla veren merkezi 

yönetim bütçesi, bu yılın aynı ayında 6,8 milyar TL açık 

vermiştir. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında 6,5 milyar TL düzeyinde 

faiz dışı fazla veren bütçe bu yıl ise 1,8 milyar TL açık 

kaydetmiştir. Şubat ayında vergi gelirlerindeki artışın çok 

düşük düzeyde gerçekleşmesiyle toplam gelirler bir önceki 

yılın aynı dönemine kıyasla %4,9 artarken, toplam 

harcamalar cari transferlerdeki hızlı yükselişin etkisiyle %27 

oranında genişlemiştir. Söz konusu gelişmeler bütçe 

görünümünün bozulmasına neden olmuştur. 

Yılın ilk 2 aylık döneminde ise bütçe, geçen yılın aynı 

döneminin altında kalsa da 4,6 milyar TL fazla vermiştir.  

Vergi gelirlerindeki yükseliş %4,3 oldu. 

Şubat ayında vergi gelirlerinin zayıf artış kaydetmesinde, 

dahilde alınan mal ve hizmet gelirlerindeki %4,3’lük düşüş 

etkili olmuştur. Özellikle tütün mamullerinden alınan vergi 

gelirlerinin geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %53,4 oranında 

daralmasının etkisi belirgin biçimde hissedilmiştir. Ayrıca, 

motorlu taşıtlar vergisinden elde edilen gelirlerin düşüş 

kaydetmesi de vergi gelirlerini olumsuz etkilemiştir.  

Şubat’ta gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler ise %13’lük 

artışla daha olumu bir performans sergilemiştir. İthalde 

alınan KDV’den elde edilen gelirlerin yükselmesi de vergi 

gelirlerini artırıcı yönde  etkide bulunmuştur.  

Şubat ayında vergi gelirlerinde yaşanan ivme kaybına karşın 

Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirleri yıllık bazda %15,6 

oranında yükselmiştir. Ocak-Şubat döneminde kamu 

alacaklarının yeniden yapılandırmasıyla 1,8 milyar TL tahsil 

edilmiştir. Ocak ayında kaydedilen 4,2 milyar TL’lik 

özelleştirme gelirinin de bütçe görünümündeki bozulmayı 

sınırlandırdığı görülmektedir. Diğer taraftan özelleştirme 

gelirlerinin Türkiye Varlık Fonu’na aktarılmaya başlanması ile 

birlikte bu kalemin bütçeye katkısı önümüzdeki dönemde 

ortadan kalkacaktır. 

Bütçe harcamalarında %27 oranında büyüme... 

Şubat ayında Hazine tarafından SGK’ya yapılan aktarımlar 

bütçe harcamalarının önemli ölçüde yükselmesine neden 

olmuştur. İşveren sigorta priminde yapılan 5 puanlık indirime 

ek olarak sosyal güvenlik açığını finanse etmek için aktarılan 

tutarın yalnızca Şubat ayında bütçeye 7,7 milyar TL’lik yük 

oluşturduğu görülmektedir. Geçtiğimiz yılın aynı ayında söz 

konusu tutar 3,6 milyar TL düzeyinde gerçekleşmişti. Ayrıca 

bu dönemde faiz giderleri de 1 milyar TL artış kaydetmiştir.  

Beklentiler 

Bazı kurumlar ile özelleştirme gelirlerinin Türkiye Varlık 

Fonu’na aktarılmasıyla birlikte ilerleyen dönemde bütçe 

gelirleri üzerinde bir miktar baskı hissedilebilecektir. Ayrıca, 

Şubat ayında vergi gelirlerindeki zayıf performansın kalıcı 

olup olmayacağı bütçe görünümü açısından önem arz 

etmektedir. Bütçe harcamalarındaki yükseliş eğiliminin ise 

ekonomik aktiviteyi destekleyici yöndeki adımlar da dikkate 

alındığında gelecek dönemde de sürmesi beklenmektedir.  
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Kaynak: Maliye Bakanlığı, Datastream 

Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)

% % 2017 Bütçe Gerç./

2016 2017 Değişim 2016 2017 Değişim Hedefi Hed. (%)

Harcamalar 42,3 53,7 27,0 84,8 101,1 19,2 645,1 15,7

  Faiz Harcamaları 4,1 5,1 23,3 9,7 11,7 19,9 57,5 20,3

  Faiz Dışı Harcamalar 38,2 48,7 27,4 75,1 89,4 19,1 587,6 15,2

Gelirler 44,7 46,9 4,9 91,4 105,7 15,6 598,3 17,7

  Vergi Gelirleri 38,4 40,0 4,3 78,0 88,4 13,3 511,1 17,3

  Diğer Gelirler 6,4 6,9 8,5 13,4 17,3 28,8 87,2 19,8

Bütçe Dengesi 2,4 -6,8 - 6,6 4,6 -30,6 -46,9 -

Faiz Dışı Denge 6,5 -1,8 - 16,4 16,3 -0,5 10,6 152,7

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