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Merkezi Yönetim Bütçesi 

Kasım merkezi yönetim bütçesinde baz etkisi kaynaklı ılımlı toparlanma görülüyor 

Kasım 2018’de 7,6 milyar TL fazla veren bütçe bu sene aynı ayda 7,8 milyar TL fazla verirken faiz dışı fazla geçen yılki 14,8 milyar 
TL’den 15,2 milyar TL’ye yükseldi. Böylece Ocak-Kasım döneminde bütçe açığı geçen yılki 54,5 milyar TL’den 92,9 milyar TL’ye 
yükselirken faiz dışı fazla 2018’in aynı dönemindeki 17,3 milyar TL’den 2,8 milyar TL seviyesine geriledi. 

Kasım’da bütçe gelirlerinde kurumlar vergisi ve ithalde alınan KDV’deki azalışa karşın diğer kalemlerde genele yayılan ılımlı to-
parlanmalar gözleniyor. Toplam bütçe gelirleri geçen yıla kıyasla Kasım’da %1,7 artışla 83,3 milyar TL olurken, vergi gelirlerinde 
yıllık bazda %8 artış kaydedildi. Vergi dışı gelirlerde ise Kasım’da %31,1 azalış meydana geldi. Bu dönemde vergi kalemleri içinde 
kurumlar vergisindeki %7’lik, ithalat üzerinden alınan KDV’deki %5,3’lük azalışlar öne çıktı. Diğer vergi gelirlerinde ise kısmen iç 
talepteki toparlanmanın kısmen de geçen yılın zayıf bazının etkisiyle toparlanmalar gözlendi. Dahilde alınan KDV tahsilatı %18,6 
artarken, ÖTV tahsilatında %33,5’lik güçlü artışlar dikkat çekiyor. Ocak-Kasım döneminde ise toplam gelirlerde yıllık bazda artış %
16,2 olurken vergi gelirlerindeki artış %6,5’te sınırlı kaldı. 

Harcamalar tarafında ise Kasım’da belirgin bir tasarruftan ziyade baz etkisi kaynaklı olarak pek çok kalemde yavaşlamalar dik-
kat çekiyor. Kasım 2019’da faiz giderleri 2018’in aynı ayına göre %3,1 artarken faiz dışı giderler %1,5 ile sınırlı artış gösterdi. Perso-
nel giderlerinde yıllık bazda artış %21,6 ile yüksek seyrederken SGK devlet prim giderleri %9,4 ile oldukça yavaş arttı. Bununla bir-
likte, cari transferler geçen yıla kıyasla yatay kalırken diğer belli başlı harcama kalemlerinde geçen yılın aynı dönemdeki yüksek 
artışların etkisiyle daralmalar görüldü. Böylece Ocak-Kasım döneminde faiz giderlerinde 2018’in aynı dönemine göre %33,2’lik artış 
görülürken faiz dışı giderlerde %18,7’lik artış yaşandı. 

Kasım bütçe gerçekleşmeleri geçen yıla kıyasla kısmi bir iyileşme gösterse de bu tablonun büyük ölçüde geçen yılki tedbirlerin 
etkisini yansıtmasından dolayı temkinli yorumlanması gerektiğini düşünüyoruz. Hatırlanacağı üzere, geçen Ağustos ve Eylül ayla-
rında finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmanın enflasyon ve büyüme üzerindeki etkileri sınırlayabilmek üzere bir dizi tedbir 
alınmıştı. Bu tedbirlerin en belirgin olduğu aylardan biri de Kasım’dı. Bu kapsamda geçen sene Kasım’da gelirler sert bir şekilde 
azalırken giderlerde hızlı artışlar yaşanmıştı. Bu yılın Kasım’ında ise gerek giderlerdeki azalışların, gerekse gelirlerdeki hızlanmanın 
bir kısmının bu etkileri yansıttığı söylenebilir.  

Bununla birlikte, tüketim üzerinden alınan vergilerdeki toparlanmanın, yine baz etkisi kaynaklı da olsa, iç talepteki canlanma ile 
uyumlu olduğunu ve bu dinamiğin önümüzdeki dönemde gelir artışını desteklemeye devam edeceğini öngörüyoruz. Harcama-
larda ise tasarruf etme alanı sınırlı olduğundan, mali dengedeki iyileşmenin gelirlerin seyrine bağlı kalabileceğini düşünüyoruz. 

Şakir Turan                                  turans@tskb.com.tr 
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Kas 18 Kas 19 Değişim Ocak-Kasım 2018Ocak-Kasım 2019 Değişim

Gelirler 81,858 83,289 1.7% 690,818 802,479 16.2%

Vergi 67,930 73,363 8.0% 575,785 613,242 6.5%

Vergi Hariç 13,928 9,926 -28.7% 115,033 189,238 64.5%

Harcamalar 74,292 75,513 1.6% 745,361 895,418 20.1%

Faiz-dışı 67,056 68,050 1.5% 673,481 799,643 18.7%

Faiz 7,235 7,463 3.1% 71,880 95,775 33.2%

Faiz Dışı Fazla 14,802 15,239 3.0% 17,336 2,836 -83.6%

Bütçe Dengesi 7,566 7,776 2.8% -54,544 -92,938 70.4%

Merkezi Yönetim Bütçe Gerçeklemeleri (Milyon TL)
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2019 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem 

yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda 

mevzuat, uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul 

kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde 

bulunmuş olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya 

sağlamış olabilir. 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu 

yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım 

tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri 

bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler. 

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.  

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak 

kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan 

bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

TSKB 
Danışmanlık Hizmetleri 
Ekonomik Araştırmalar 

ekonomikarastirmalar@tskb.com.tr 
MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 
Tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34 
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Merkezi Yönetim Bütçesi Vergi ve Vergi Dışı Gelirler 
(Yıllıklandırılmış Değişimler)
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Merkezi Yönetim Bütçesi Faiz ve Faiz Dışı Harcamalar 
(Yıllıklandırılmış Değişimler)
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Merkezi Yönetim Genel ve Faiz Dışı Dengesi 
(Yıllıklandırılmış, Milyar TL)
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Yıllık Değişimler

Reel Tüketim Vergisi Yurtiçi Tüketim (Sağ Eksen)


