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Bütçe Haziran ayında açık verdi…

Bütçe harcamaları…

Haziran ayında bütçe harcamaları bir önceki yıla kıyasla
%11 artmıştır. Bütçe gelirleri ise geçtiğimiz yıl Haziran
ayında yüksek düzeyde gerçekleşen özelleştirme gelirlerinin
yarattığı baz etkisiyle yıllık bazda %0,3 düşüş kaydetmiştir.
Böylece, Haziran 2016’da 7,9 milyar TL olan bütçe açığı bu
yılın aynı ayında 13,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

Haziran ayında bütçe harcamalarındaki %11’lik yükselişe en
fazla katkıyı cari transferler kalemi sağlamıştır. Bu
gelişmede, sosyal güvenlik açık finansmanı için aktarılan
tutarın geçtiğimiz yıla kıyasla 3 katına çıkması etkili
olmuştur. Diğer taraftan, Haziran ayında mal ve hizmet
alımları ile sermaye giderlerindeki artışlar bütçe
harcamalarını olumsuz etkileyen diğer faktörler arasında yer
almıştır. Faiz giderlerinin ise Mayıs ayının ardından
Haziran’da da gerilemesi bütçeyi olumlu etkilemiştir.

Yılın ilk yarısında ise ekonomiyi destekleyici tedbirlerin de
etkisiyle bütçe harcamaları geçen seneye kıyasla %18,5
oranında genişlemiştir. Bu dönemde, bütçe gelirlerindeki
artış ise %8,8 olmuştur. Böylece, geçtiğimiz yılın ilk altı
ayında 1,1 milyar TL fazla veren bütçe 2017’nin aynı
döneminde 25,2 milyar TL açık vermiştir.
Nisan ve Mayıs aylarında hızlı artan vergi gelirleri Haziran
ayında ivme kaybetmiştir. Vergi gelirleri %9,7 ile son 10
yıllık Haziran ayı ortalamasının (%12,7) altında kalmıştır.
Haziran ayında vergi gelirlerindeki artışa en fazla katkıyı
yıllık bazda %21,4 yükselen ithalde alınan KDV gelirleri
sağlarken, ÖTV ve dahilde alınan KDV’den elde edilen
gelirler de sırasıyla %9,9 ve %9,5 oranında artmıştır.
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6736 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırılan
alacakların Haziran ayında bütçeye katkısı ise sınırlı düzeyde
kalmıştır.
Merkezi Yönetim Bütçesi
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Beklentiler
Ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci yarısında vergi
gelirlerini desteklemesi beklenmektedir. Bununla birlikte,
mevcut gerçekleşmeler yılsonunda vergi gelirlerinin bütçe
hedefinin hafif altında kalabileceğine işaret etmektedir.
Harcama tarafında ise yılın ilk yarısına kıyasla daha temkinli
bir duruş sergileneceği tahmin edilse de ekonomiye verilen
teşviklerin etkisiyle bütçe açığının yükseleceği
öngörülmektedir. Nitekim, Maliye Bakanı Naci Ağbal da söz
konusu teşviklerin 2017 yılında bütçeye 11,9 milyar TL
tutarında ilave yük getireceğini belirtmiştir. Bu gelişmeler
yılsonu bütçe açığı hedefinin aşılabileceğine işaret
etmektedir.

Ocak-Haziran
2016
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Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Datastream
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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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