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Bütçe Dengesi
Temmuz 2018
Merkezi yönetim bütçesi Temmuz ayında fazla verdi.
Temmuz’da bütçe gelirleri yıllık bazda %17,9 oranında
artarak 61,8 milyar TL olurken, harcamalar aynı dönemde
%17,8 oranında genişleyerek 60,7 milyar TL düzeyinde
gerçekleşti. Böylece geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 926
milyon TL olan merkezi yönetim bütçe fazlası, bu yılın aynı
döneminde 1,1 milyar TL oldu. Faiz harcamalarındaki
yükseliş bütçe fazlasını sınırlandırırken, faiz dışı fazla
Temmuz’da %38,6 oranında genişleyerek 9,3 milyar TL
düzeyinde gerçekleşti.
Ocak-Temmuz döneminde ise bütçe görünümünde
geçtiğimiz yıla kıyasla kaydedilen bozulmanın sürdüğü
izleniyor. İlk 7 ayda bütçe gelirlerinde kaydedilen %18,1’lik
artışa karşın, aynı dönemde bütçe harcamaları %22,5
oranında genişledi. Böylece, geçtiğimiz yılın Ocak-Temmuz
döneminde 24,3 milyar TL olan bütçe açığı, bu yılın aynı
döneminde 20,7 milyar TL genişleyerek 45 milyar TL oldu.
2017’nin ilk 7 ayında 8,4 milyar TL fazla veren faiz dışı
denge de bu yılın ilk 7 ayında 3 milyar TL açık verdi.

itibaren bütçe gelirlerindeki artışı sınırlandırıyor. Otomotiv
pazarında yaşanan daralmayla motorlu taşıtlardan alınan
ÖTV de bütçe gelirlerindeki artışı baskıladı.
Ocak-Temmuz
döneminde
bütçe
gelirleri
vergi
gelirlerindeki yıllık %19,5’lik genişlemenin etkisiyle
geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 63,8 milyar TL artış
kaydetti. Bu dönemde, gelir vergisi ile ithalde alınan KDV
gelirlerindeki artışın bütçeyi desteklediği görüldü. Diğer
taraftan, bu dönemde özelleştirme gelirlerinin bir önceki
yıla göre sınırlı düzeyde kalması toplam gelirlerdeki
yükselişi sınırlandırdı.
Faiz giderleri hızlı yükseliyor.
Temmuz ayında bütçe harcamalarındaki artışın sermaye
transferlerindeki düşüşle hız kestiği görülüyor. Diğer
taraftan, savunma ve güvenlik harcamaları ile faiz
giderlerindeki yükseliş bütçe görünümünü olumsuz yönde
etkiliyor.
Faiz Giderleri

Kur ve dış ticaret gelişmelerinin etkisiyle ithalde alınan KDV
vergi gelirlerindeki artışta belirleyici olmayı sürdürdü.
Temmuz’da vergi gelirleri 8,3 milyar TL artarken, ithalde
alınan KDV %52,4 oranında genişleyerek vergi
gelirlerindeki artışa 4,1 milyar TL destek oldu. Diğer
taraftan, petrol fiyatlarındaki yükselişi nihai tüketiciye
yansıtmamak için akaryakıttan alınan ÖTV’den karşılanan
tutarın litre başına 0,9 TL’ye yaklaştığı hesaplanıyor. Mayıs
ayı ortasında başlayan bu uygulama Haziran ayından
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Merkezi Yönetim Bütç esi
Temmuz
%
2017
2 0 1 8 Değişim
Harc amalar
5 1 ,5
6 0 ,7
1 7 ,8
Faiz Harcamaları
5,8
8,1
41,3
Faiz Dışı Harcamalar
45,8
52,6
14,8
Gelirler
5 2 ,5
6 1 ,8
1 7 ,9
Vergi Gelirleri
46,1
54,4
18,0
Diğer Gelirler
6,4
7,5
16,9
Bütç e Dengesi
0 ,9
1 ,1
2 2 ,0
Faiz Dışı Denge
6 ,7
9 ,3
3 8 ,6
Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

Yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitede öngörülen
yavaşlama eğiliminin vergi gelirleri üzerinde baskı
yaratacağını, TL’deki değer kaybı nedeniyle akaryakıt
fiyatlarında beklenen artışın ÖTV’den karşılanmaya devam
etmesinin de bu baskıyı artıracağını tahmin ediyoruz. Öte
yandan, vergi yapılandırmaları ve imar affı kapsamında
elde edilen gelirlerin yanı sıra izlenebilecek sıkı maliye
politikası kaynaklı tasarruflar bütçe görünümünü
iyileştirebilecektir.
(milyar TL)
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Gerç ./
2017
2 0 1 8 Değişim
Hedefi Hedef (%)
3 7 6 ,0 4 6 0 ,4
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42,0
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418,5
21,9
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60,6
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6 9 6 ,8
5 9 ,6
292,1
349,2
19,5
599,4
58,3
59,5
66,3
11,3
97,4
68,0
-2 4 ,3
-4 5 ,0
8 5 ,0
-6 5 ,9
6 8 ,2
8 ,4
-3 ,0 5 ,8 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 sağlanm ası 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 konusu nda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir.
Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahipti r. 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 b ir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.
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