
 

Maliye Bakanlığı verilerine göre ekimde bütçe açığı 3.3 
milyar lira, faiz dışı fazla 197 milyon lira oldu. Geçen yılın 
aynı ayına göre vergi gelirlerinde gelir vergisi ve ithalat ver-
gisindeki artışların etkisiyle %26 artış izlenirken, sağlık, 
emeklilik harcamalarındaki yükselişle faiz dışı harcamalar %
30 arttı.  Yılın ilk on aylık döneminde ise bütçe açığı %188 
artışla 35 milyar liraya yükseldi, faiz dışı fazla %53 düşüşle 15 
milyar liraya geriledi. Bu bozulmanın nedeni bu yıla kadar 
bütçeye önemli katkı yapan özelleştirme gelirlerinin olma-
ması, teşviklerin etkisiyle vergi gelirlerinde nispeten yavaş 
artış ve faiz harcamalarındaki artış oldu. Yıllık bütçe açığı 52 
milyar lira ile GSYH'nın %1,9'una yükseldi. OVP'de gerçekleş-
me tahmini 61.6 milyar lira olarak açıklanırken, yılsonunda 
açığın bu rakam civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.  

Ekim ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre 9,5 
milyar lira (%26,3) artışla 45,6 milyar liraya yükseldi. Vergi 
gelirlerindeki artışa gelir vergisi 2,4 milyar lira, iç tüketime 
dayalı KDV ve ÖTV gelirleri 2,6 milyar lira, tütün ve petrol 
kaynaklı olmak üzere ÖTV 3,3 milyar lira, ithalde alınan KDV 
ise 3,2 milyar lira katkı yaptı. Vergi gelirlerindeki artış ekono-
mik aktivitede ve iç tüketimdeki canlanma sinyali olarak gö-
rülebilir. Tutarı düşük olduğu için bütçe gelirleri içindeki ağır-
lığı düşük olan kurumlar vergisi %115 arttı ve şirketlerin karlı-
lıklarındaki artışın bütçeye yansıması oldu. Gelir ve kurumlar 
vergilerindeki yüksek artışlar aynı zamanda işgücü piyasasın-
da pozitif gelişmeler olduğunun ve ekimde işsizlik oranında 
düşüş olacağının işareti olarak görülebilir.   

Faiz dışı harcamalar ise ekim ayında 12 milyar lira  (%29,8) 
artışla 52,6 milyar liraya yükseldi. Bu artış yılbaşında prim 
alacaklarının ertelenmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kuru-
munun açığının artması ve kuruma yapılan transferdeki artış 
ve yılın son çeyreğine ilişkin ödeneklerin serbest bırakılması 
nedeniyle kurumlara yapılan hakkediş ödemelerindeki artış-
tan kaynaklandı. Maliye Bakanı Naci Ağbal ekim ayında sos-
yal güvenlikle prim tahsilatının arttığını ve kasımda sosyal 
güvenlik açık finansmanının düşeceğini açıkladı.  

  

 

Merkezi Yönetim Bütçe Verileri (mn TL)

Eki-17 Eki-16 Değişim Oca-Eki 17 Oca-Eki 16 Değişim

Gelirler 52,834 43,365 21.8% 509,442 447,850 13.8%

Vergi 45,559 36,061 26.3% 430,909 365,035 18.0%

Vergi -dışı 7,275 7,305 -0.4% 78,533 82,816 -5.2%

Harcamalar 56,182 43,469 29.2% 544,403 459,990 18.4%

Faiz-dışı 52,637 40,564 29.8% 494,281 415,407 19.0%

Faiz 3,545 2,906 22.0% 50,122 44,583 12.4%

Bütçe Bakiyesi -3,348 -104 3116.6% -34,961 -12,140 188.0%

Faiz Dışı Fazla 197 2,801 -93.0% 15,161 32,444 -53.3%
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Ocak - Ekim dönemi 

Yılın ilk on aylık döneminde ise geçen yılın aynı döne-
mine göre vergi gelirleri ekonomik aktivitedeki canlılık 
ve yeniden yapılandırmanın etkisiyle %18 artışla 431 
milyar liraya, faiz dışı harcamalar sosyal güvenlik ve 
emeklilik harcamalarındaki yüksek artışlarla %19 artışla 
494 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde bütçe açığı %
188 artışla 12 milyar liradan 35 milyar liraya yükseldi.  

 

Değerlendirme 

Gevşeyen maliye politikasının aracı olan mali teşvikler 
bütçe açığının ilk on ayda geçen yılın yaklaşık üç katına 
denk gelen 35 milyar liraya yükselmesine neden oldu. 
Geçen yıl ekim ayında 28,5 milyar lira olan yıllık bütçe 
açığı ise bu yılın aynı ayında 52 milyar liraya yükseldi. 
Ekonomik büyümenin bu yıl %5’in üzerine çıkarılabil-
mesinin finansman ihtiyacı nominal olarak 23,5 milyar 
lira oldu. Bu ihtiyacın son bir yılda Hazinenin itfalarının 
toplam 17 milyar lira üzerinde borçlanmasına neden 
olması, piyasa tahvil faizlerinde yaklaşık 375 baz puan-
lık artış getirdi.  

Maliye Bakanlığı bu yıl 46,8 milyar lira olarak belirlediği 
bütçe açığı hedefini OVP’de 61,6 milyar liraya revize 
etti. Yılın ilk on aylık döneminde 35 milyar lira olan açık, 
hedefin %57’sinin gerçekleştiğini gösterdi. Maliye Baka-
nının açıklamaları kasımda harcamalarda sosyal güven-
lik açığında olası düşüş kaynaklı gerileme olacağını ve 
bütçe açığında iyileşme olacağına işaret etse de aralık 
ayında birikmiş müteahhit alacaklarının ödenmesiyle 
bütçede yenide yüksek bir artış olacağını tahmin ediyo-
ruz. Bu nedenle yılsonu gerçekleşmenin 61,6 milyar 
liralık hedefe yakın olacağını tahmin ediyoruz. Sonuçta 
kasımda iyileşme beklesek de aralıkta yeniden artan bir 
açık oluşacağını ve Hazinenin borçlanma ihtiyacındaki 
artışın süreceğini tahmin ediyoruz.    
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