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Mayıs ayı bütçesinde olumlu performans … 

Mayıs ayında  bütçe harcamaları bir önceki yıla kıyasla            

%11,4, bütçe gelirleri %16,1 oranında artmıştır. Bütçe 

harcamalarında geçtiğimiz üç ayda kaydedilen hızlı artış bu 

dönemde ivme kaybetmiştir. Bütçe gelirleri de vergi 

gelirlerinin desteği ile toparlanma kaydetmiştir. Böylece, 

Mayıs 2016’da 3,7 milyar TL fazla veren bütçe bu yılın aynı 

ayında 6,4 milyar TL fazla vermiştir.  

Vergi gelirleri hızlı arttı.  

Vergi gelirleri Nisan ayının ardından Mayıs’ta toparlanmaya 

devam etmiştir. Yıllık bazda %20,3 oranında artan vergi 

gelirlerindeki olumlu performansta kurumlar vergisi, ithalde 

alınan katma değer vergisi ve gelir vergisi etkili olmuştur. 

Söz konusu kalemler sırasıyla %42,7, %24,4 ve %17,1 

yükselmiştir. Ayrıca, 6736 sayılı kanun kapsamında yeniden 

yapılandırılan alacaklar Mayıs ayında  bütçeye 2,5 milyar TL 

ile önemli ölçüde destek sağlamıştır. Bütçe gelirlerindeki               

artışın üçte birine yakın kısmı buradan gelmiştir.  

Bütçe harcamaları Mayıs’ta ivme kaybetti. 

Bütçe harcamalarındaki genişleme Mayıs ayında devam etse 

de harcamaların artış hızı yavaşlamıştır. Bu dönemde, cari 

transferler bütçe harcamalarındaki yükselişe en fazla katkıyı 

sağlayan kalem olmuştur. Harcamalardaki artışın yaklaşık 

yarısı buradan gelmiştir. Bu duruma büyük ölçüde sağlık, 

emeklilik ve sosyal yardım giderlerindeki yükseliş neden 

olmuştur. Diğer taraftan, Mayıs ayında mal ve hizmet alımları 

ile sermaye giderlerindeki yüksek oranlı artışlar bütçe 

harcamalarını olumsuz etkileyen diğer faktörler arasında yer 

almıştır.  Yılbaşından bu yana artış eğilimi sergileyen faiz 

giderlerinin ise bu dönemde gerilemesi bütçeyi olumlu 

etkilemiştir.  

İlk çeyrekte bütçe açığının GSYH’ye oranı yükseldi. 

Hafta başında açıklanan büyüme verilerinin ardından ilk 

çeyrek gerçekleşmelerine bakıldığında, 12 aylık kümülatif 

verilere göre bütçe harcamalarının milli gelire oranının 

yükseldiği görülmektedir. Bütçe açığının milli gelire oranı bu 

dönemde %1,7’ye çıkmıştır. İlk çeyrekte 14,9 milyar TL açık 

veren bütçenin Nisan-Mayıs döneminde 3,4 milyar fazla 

vermesi ikinci çeyrekte bütçe performansının daha olumlu 

olabileceğine işaret etmektedir.  

Beklentiler 

Yeniden yapılandırmaların ve ekonomideki toparlanmanın 

desteği ile vergi gelirlerindeki iyileşme devam etse de 

mevcut gerçekleşmeler 2017 yılında vergi gelirlerinin bütçe 

hedefinin hafif altında kalabileceğine işaret etmektedir. 

Harcama tarafında ise yılın ikinci çeyreğinde daha ihtiyatlı 

bir tutum sergilendiği gözlenmektedir. Bununla birlikte 

ekonomiye verilen teşviklerin halihazırda bütçe 

harcamalarında meydana getirdiği artış nedeniyle bu 

kalemin yılsonu bütçe ödeneğini aşacağı tahmin 

edilmektedir. Bununla birlikte, bütçe açığının milli gelire 

oranının %2’yi aşmayacağı düşünülmektedir. 
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Kaynak: Maliye Bakanlığı, Datastream 

Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)

2017 Bütçe Gerç./

2016 2017 % Değ. 2016 2017 % Değ. Hedefi Hedef (%)

Harcamalar 45,9 51,1 11,4 221,9 266,8 20,2 645,1 41,3

  Faiz Harcamaları 5,0 3,7 -27,3 24,2 25,7 6,3 57,5 44,7

  Faiz Dışı Harcamalar 40,8 47,4 16,2 197,7 241,0 21,9 587,6 41,0

Gelirler 49,5 57,5 16,1 230,9 255,3 10,5 598,3 42,7

  Vergi Gelirleri 42,4 50,9 20,3 183,4 209,6 14,3 511,1 41,0

  Diğer Gelirler 7,1 6,5 -8,5 47,6 45,6 -4,1 87,2 52,3

Bütçe Dengesi 3,7 6,4 74,4 9,1 -11,5 - -46,9 24,5

Faiz Dışı Denge 8,7 10,0 15,5 33,3 14,2 -57,2 10,6 133,5

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. 

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

Eren Demir - Uzman Dr. Mustafa Kemal Gündoğdu - Uzman

gamze.can@isbank.com.tr

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

Gamze Can - Uzman Yrd.

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

Türkiye İş Bankası A.Ş. -  İktisadi Araştırmalar Bölümü

Bütçe Dengesi – Mayıs 2017  

İktisadi Araştırmalar Bölümü 

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