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Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri yıllık bazda %13,8
genişlemiştir. Bu dönemde vergi gelirleri %18 oranında
artarak bütçe gelirlerindeki artışın belirleyicisi olmuştur.
İthalatta yaşanan artışın etkisiyle yılın ilk on ayında ithalde
alınan KDV’nin bütçe gelirlerindeki artışa 4 puan katkı
sağladığı görülmektedir. Gelir vergisi ile akaryakıttan alınan
ÖTV bu dönemde vergi gelirlerini yukarı çeken başlıca diğer
kalemler olmuştur. Öte yandan, teşebbüs ve mülkiyet
gelirlerinde yaşanan düşüş bütçe görünümüne olumsuz
yansımıştır.

Bütçe açığı Ekim’de 3,3 milyar TL oldu.
Ekim ayında bütçe harcamaları yıllık bazda %29,2, bütçe
gelirleri %21,8 oranında artmıştır. Böylece, 2016 yılının
Ekim ayında 104 milyon TL düzeyinde gerçekleşen merkezi
yönetim bütçe açığı, bu yılın aynı ayında 3,3 milyar TL
olmuştur. Faiz dışı denge ise 197 milyon TL fazla vermiştir.
Yılın ilk on ayında bütçe harcamaları yıllık bazda %18,4,
bütçe gelirleri ise % 13,8 artarken, merkezi yönetim bütçe
açığı 35 milyar TL düzeyine yükselmiştir. Bu dönemde faiz
dışı fazla 15,2 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir.
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bütçe açığı 12,1 milyar TL,
faiz dışı fazla ise 32,4 milyar TL seviyesindeydi.

Bütçe harcamalarında hızlanma
Bütçe harcamaları Ekim ayında cari transferlerdeki artışın
etkisiyle %29,2 ile hızlı yükselmiştir. Sağlık, emeklilik ve
sosyal yardım giderleri için yapılan cari transferlerdeki
artışın bütçe harcamalarındaki yükselişte rol oynadığı
görülmektedir. Bu dönemde faiz giderleri %22 oranında
yükselmiştir.

Vergi gelirlerindeki güçlü seyir sürüyor.
Eylül ayında hızlı biçimde genişleyen vergi gelirleri Ekim’de
bir miktar ivme kaybetmesine karşın güçlü seyrini
sürdürmüştür. Bu dönemde iç talep koşullarındaki
toparlanmanın ithalatı yukarı çekmesinin ve döviz kurlarında
yaşanan yükselişin etkisiyle ÖTV ve ithalde alınan KDV’nin
vergi gelirlerindeki artışa önemli oranda katkı sağladıkları
görülmektedir. Eylül ayının ardından Ekim ayında da hızlı
biçimde yükselen ithalde alınan KDV, vergi gelirlerinde
gözlenen yıllık %26,3’lük artışa 9,0 puan katkı vermiştir.
Motorlu taşıtlar ile tütün mamullerinden alınan ÖTV’deki
sırasıyla %39,1 ve %33,8’lik yükselişler bütçe
performansına olumlu yansımıştır.

Cari transferlerdeki artışın bütçe harcamaları üzerindeki
etkisi yılın ilk 10 ayında belirgin biçimde hissedilmiştir. OcakEkim döneminde bütçe harcamaları %18,4 oranında
yükselirken, bunun yarısı (9,2 puanı) cari transferlerdeki
artıştan kaynaklanmıştır.
Beklentiler...
Yılın ilk on ayında ekonomik aktiviteyi desteklemek adına
atılan adımların etkisiyle faiz dışı harcamalardaki artış bütçe
açığındaki genişlemede etkili olmuştur. Öte yandan,
ekonomik aktivitedeki toparlanmanın vergi gelirleri
aracılığıyla bütçedeki bozulmayı sınırlandırdığı
görülmektedir. Önümüzdeki dönemde de bütçe
gelirlerindeki toparlanmanın süreceğini ve bu çerçevede
yılsonunda bütçe açığının OVP hedefleriyle uyumlu
düzeylerde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
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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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