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Bütçe Temmuz’da fazla verdi. 

Bütçe harcamaları Temmuz’da bir önceki yıla kıyasla %21,5, 

bütçe gelirleri %23,3 yükseliş kaydetmiştir. Böylece, 

Temmuz 2016’da 129 milyon TL fazla veren bütçe bu yılın 

aynı ayında 926 milyon TL fazla vermiştir. Faiz dışı fazla da 

bu dönemde yıllık bazda 2,4 milyar TL artarak 6,7 milyar TL 

düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Yılın ilk yedi ayında ise genişleyici maliye politikalarının 

etkisiyle bütçe 24,3 milyar TL açık vermiştir. Bu dönemde 

bütçe harcamaları geçtiğimiz yıla kıyasla %18,9 oranında 

genişlerken, bütçe gelirlerindeki artış %10,7 düzeyinde 

kalmıştır. 

Vergi gelirleri yılın en olumlu performansını sergiledi. 

Yeniden yapılandırmaların ve ekonomik aktivitedeki 

toparlanmanın etkisiyle vergi gelirleri Temmuz’da hızlı artış 

kaydetmiştir. Vergi gelirlerindeki yıllık artış bu dönemde       

%27,6 olmuştur. Bu artışa en fazla katkıyı yıllık bazda %30 

civarında yükseliş kaydeden gelir vergisi ve ÖTV gelirleri 

yapmıştır. İthalde alınan KDV gelirleri döviz kurlarındaki 

yükselişin de etkisiyle %39,4 oranında artarak vergi 

gelirlerini önemli ölçüde yukarı çekmiştir. 

Bütçe harcamaları...  

Bütçe harcamalarının %90’ını oluşturan faiz dışı 

harcamalarda Temmuz’da %19,8 oranında artış 

gözlenmiştir. Bu yükselişe en fazla katkıyı personel giderleri, 

cari transferler ile sermaye giderleri yapmıştır. Bu kalemlerin 

yanı sıra mal ve hizmet alımlarının altında izlenen savunma 

harcamaları da yıllık bazda 656 milyon TL artarak faiz dışı 

bütçe harcamalarını yukarı yönlü etkilemiştir.  

Mayıs ve Haziran aylarında gerileyen faiz giderlerinin 

Temmuz’da yaklaşık iki yılın en hızlı artışını sergilemesi de 

bütçeyi olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde dış borçlar için 1,5 

milyar TL tutarında faiz ödemesi yapılmıştır. 

Beklentiler... 

Öngörüler doğrultusunda ekonomideki toparlanmanın yılın 

ikinci yarısının ilk ayı olan Temmuz’da vergi gelirlerine 

olumlu yansımaya başladığı izlenmektedir. Yılbaşından bu 

yana yeniden yapılandırmalar ile elde edilen gelirlerin de 

bütçeyi desteklediği gözlenmektedir. Bütçe harcamalarının 

ise ekonomik aktiviteyi desteklemek amacıyla yeni 

teşviklerin gündeme gelmemesi halinde bir miktar ivme 

kaybedeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, sosyal güvenlik 

prim ödemelerinin yılın son üç ayına ertelenmesinin bütçe 

açığına yaptığı 9 milyar TL’lik genişletici etkinin de son 

çeyrekte ortadan kalkması beklenmektedir. 
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Kaynak: Maliye Bakanlığı, Datastream 

Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)

% % 2017 Bütçe Gerç./

2016 2017 Değişim 2016 2017 Değişim Hedefi Hedef (%)

Harcamalar 42,4 51,5 21,5 316,3 376,0 18,9 645,1 58,3

  Faiz Harcamaları 4,2 5,8 37,2 30,6 32,8 7,1 57,5 57,0

  Faiz Dışı Harcamalar 38,2 45,8 19,8 285,7 343,2 20,1 587,6 58,4

Gelirler 42,5 52,5 23,3 317,5 351,7 10,7 598,3 58,8

  Vergi Gelirleri 36,1 46,1 27,6 252,7 292,1 15,6 511,1 57,2

  Diğer Gelirler 6,4 6,4 -0,4 64,9 59,5 -8,2 87,2 68,3

Bütçe Dengesi 0,1 0,9 615,3 1,3 -24,3 - -46,9 51,9

Faiz Dışı Denge 4,3 6,7 54,5 31,9 8,4 -73,5 10,6 79,3

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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