
 

Maliye Bakanlığı verilerine göre aralıkta bütçe açığı 20,89 
milyar lira, faiz dışı açık 19,5 milyar lira ile beklentiden çok 
daha pozitif oldu. Beklentimiz bütçe açığının 28 milyar lira 
seviyesine ulaşabileceği yönündeydi. Bu pozitifliğin nedeni 
harcamalardaki artışın önceki yıllara göre çok sınırlı olması 
ve vergi gelirlerindeki artış oldu. Geçen yılın aynı ayına göre 
vergi gelirlerinde %18 artış izlenirken, faiz dışı harcamaların 
artışı %5'te kaldı. 2017'nin tamamında ise bütçe açığı %62 
artışla 47 milyar lira oldu, ancak OVP'de revize tahmin 62 
milyar liradaydı. Bu haliyle revize edilmemiş hedef tutturul-
du. Açık/GSYH oranı ise %2 yerine %1,6 seviyesinde gerçek-
leşmiş olabilir. Bütçe verilerinin pozitif olmasında vergi affın-
dan sağlanan tahsilat, son dönemde uygulanan harcama 
kısma tedbirleri etkili oldu ve hükümetin mali disipline bağlı-
lığını gösterdi.  

Aralık ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre 7,2 
milyar lira (%18) artışla 46,7 milyar lira oldu. Geçen ay iç 
tüketimde yavaşlama göstergesi olarak KDV ve ÖTV’de artış-
ların yavaşlamasının ardından aralıkta yeniden çift haneli 
büyümeler görülmesi bu durumun geçici olduğunu ve iç ta-
lebin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi. Aralık ayında 
vergi gelirlerinde izlenen artışın 1,6 milyar lirası ÖTV, 2,9 
milyar lirası ithalat vergi gelirlerindeki artıştan kaynaklandı. 
İthalat vergisindeki artış, sanayi üretimi artışına dair pozitif 
bir gösterge olarak alınabilir. Ayrıca SGK ertelenen prim 
borçlarının tahsilatı, 1,6 milyar liralık sermaye satış geliri 
bütçeyi pozitif gösteren diğer gelir kalemleri oldu.      

Faiz dışı harcamalar ise aralık ayında 4 milyar lira (%5,7) 
artışla 75 milyar liraya yükseldi. Bu artış 2012’den beri en iyi 
aralık ayına işaret ediyor. Savunma harcamalarındaki 678mn 
liralık ve sosyal güvenlik harcamalarındaki 2,4 milyar liralık 
yüksek artışlara rağmen harcamalarda sağlanan düşük artış, 
bütçe disiplini için harcamaların kontrol altına alındığını gös-
teriyor.    

 

 

 

Merkezi Yönetim Bütçe Verileri (mn TL)

Ara-17 Ara-16 Değişim Oca-Ara 17 Oca-Ara 16 Değişim

Gelirler 55,752 45,849 21.6% 630,349 554,431 13.7%

Vergi 46,767 39,563 18.2% 536,048 458,658 16.9%

Vergi -dışı 8,986 6,286 42.9% 94,301 95,774 -1.5%

Harcamalar 76,642 72,987 5.0% 677,722 583,689 16.1%

Faiz-dışı 75,210 71,155 5.7% 621,011 533,443 16.4%

Faiz 1,432 1,833 -21.8% 56,712 50,247 12.9%

Bütçe Bakiyesi -20,890 -27,138 -23.0% -47,373 -29,258 61.9%

Faiz Dışı Fazla -19,457 -25,306 -23.1% 9,339 20,989 -55.5%
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Ocak - Aralık dönemi 

Geride bıraktığımız 2017 yılının tamamında ise geçen 
yılın aynı dönemine göre vergi gelirleri ekonomik akti-
vitedeki ve sanayi üretimindeki artış ve yeniden yapı-
landırmanın etkisiyle %11,92 olan enflasyonun üzerin-
de %16,9 artışla 536 milyar liraya, faiz dışı harcamalar 
sosyal güvenlik ve emeklilik harcamalarındaki yüksek 
artışlarla %16,4 artışla 533 milyar liraya yükseldi. Bu 
dönemde bütçe açığı %62 artışla 29,3 milyar liradan 
47,3 milyar liraya yükseldi. Vergi gelirlerine bakıldığın-
da en büyük artış kaynaklarının gelir vergisi, ÖTV ve 
ithalat vergisi olduğu görülüyor. Maliye Bakanlığı 6736 
ve 7020 sayılı vergi borçları yeniden yapılandırma ka-
nunları kapsamında 2017 yılında 28 milyar liralık gelir 
elde etti. ÖTV artışında geçen yıl alkollü içki ve tütünde 
yapılan vergi artışlarının, otomotivde ÖTV düzenlemesi-
nin önemli etkileri bulunuyor. Motorlu taşıtlar vergisin-
deki zayıf artışın bu yıl başında yapılan asgari %15 artı-
şın etkisiyle 2018’de yerini daha yüksek bir artışa bıra-
kabileceğini tahmin ediyoruz.  Dayanıklı tüketim malla-
rında yapılan ÖTV indirimi bu kalem gelirlerinde %4 gibi 
çok düşük bir artışa neden oldu.   

Harcamalar tarafında sosyal güvenlik açık finansmanı 
en yüksek artışı gösteren kalem oldu. Personel giderleri 
2017’de düşük artış göstermiş olsa da 2018’de taşeron 
işçilerin kadroya alınması düzenlemesinin bu kalemde 
daha yüksek bir artışa neden olabileceğini düşünüyo-
ruz.  

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017'de Kredi Garanti Fonu (KGF) ile ilgili yapılan ödemenin 500 milyon lira olduğunu, asgari ücret 
desteği olarak 2,2 milyar liralık ilave ödeme yapıldığını, KOSGEB'in kredi desteğine ilişkin 700 milyon lira ödeme gerçekleştiril-
diğini açıkladı. Ağbal sağlanan desteklerle vergide 7 milyar liradan vazgeçilmesine, ekonomiyi canlandırmak için ilave 3,5 mil-
yar lira harcama yapılmış olmasına rağmen bütçenin gelir tarafının 25 milyar lira daha fazla performans gösterdiğini belirtti.  

 

Değerlendirme 

Bütçe 2017’yi pozitif sürpriz yaparak beklentinin çok altında açıkla tamamladı. Bunun sürpriz olmasının üç nedeni bulunu-
yor. İlki geçen hafta açıklanan Hazine nakit açığının 2017’de 60 milyar lirada tamamlaması. Bu rakam bütçedeki 47,3 milyar 
liralık açığın çok üzerinde ve bütçedeki gelir kalemlerinin aslında tahsil edilmemiş kaynaklar olduğunu gösteriyor. Diğer neden 
ise Hazinenin 2017 yılında 99,4 milyar liralık iç borç servisinin 26 milyar lira üzerinde 125,3 milyar liralık iç borç sağlamış olma-
sı. Hazinenin fazla borçlanması tahvil faizlerinde yükselişe neden oldu. Son olarak OVP’de ekimde revizyon yapılarak bütçe 
açığı hedefinin 47 milyar liradan 61,7 milyar liraya yükseltilmiş olması ve buradaki yanılma. Bu nedenler 2018’e dair öngörüle-
bilirliği azaltmış görünüyor. OVP’de 2018 bütçesinin 65,9 milyar lira açık vermesi hedeflenmişti. Bu rakam 2017’deki 47,3 mil-
yar liralık açığa göre %39 artış ifade ediyor. 2018’de taşeron işçilerle ilgili düzenleme ve vergi borçlarının yeniden yapılandır-
ması düzenlemelerinin olmayacağı varsayımıyla bütçede bozulma beklenebilir, fakat bu faktörlerin beklenen %39 artışı açıkla-
mayabileceğini tahmin ediyoruz. Ancak beklentinin ve borçlanmanın çok altındaki 2017 bütçe açığının 2018’e pozitif yansıması 
olabileceğini, borçlanma ihtiyacını azaltarak, tahvil faizlerinde yüksek enflasyon ve Fed’in olası sıkılaşma adımlarıyla oluşabile-
cek yukarı yönlü baskıyı sınırlayabileceğini tahmin ediyoruz.  
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