
 

Maliye Bakanlığı verilerine göre ocakta bütçe 1,67 milyar lira fazla verdi, faiz dışı 
fazla 7.7 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı ayında ise bütçe fazlası 11,4 milyar lira, 
faiz dışı fazla 18 milyar lira seviyesindeydi. Geçen yılın ocak ayı bütçesi, vergi teşvikleri-
nin başlamasından önceki son iyi bütçe ve tütün ve otomotiv sektörlerinde yapılan 
vergi ayarlamalarının getirdiği gelir artışının etkisiyle vergi gelirlerinde %22 artış içeren 
bir bütçeydi. Bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre vergi gelirlerinde %7,4 
artış izlenirken, faiz dışı harcamaların artışı %23,9 oldu. Vergi gelirlerindeki artışın itha-
lat vergisinden kaynaklandığını, harcamalardaki yüksek artışın sürdüğünü görüyoruz. 
Bütçenin bu durumunu pozitif görmesek de önümüzdeki dönemde geçen yıl vergi ge-
lirlerindeki zayıflama ve harcamalardaki yüksek artışın getireceği baz etkisinin daha 
pozitif görünüm sağlayabileceğini tahmin ediyoruz.    

 Ocak ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre 3,6 
milyar lira (%7.4) artışla 52 milyar lira oldu. Geçmiş borçların 
tahsilatıyla ilgili 6736 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında 
bütçeye ocak ayında 2 milyar lira gelir sağlandı. Vergi gelirle-
rindeki artışa ithalat vergisi 623mn lira katkı sağladı. Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’nın öncü verisi ocak ayında ithalatın %21 
arttığını göstermişti. Bu artışın bütçe vergi gelirleriyle de 
teyit edildiğini görüyoruz. Ocakta KDV ve ÖTV gelirlerinde 
ise düşüş izlendi. Motorlu taşıtlarla ilgili vergi kalemlerinde 
artış görülürken, KDV’deki düşüş ithalatta vergi iade işlemle-
rinin hızlandırılmasından, ÖTV’deki düşüş ise tütün mamul-
lerinde her yılbaşında yapılan vergi ayarlamasının yapılma-
masından kaynaklandı.      

Vergi dışı gelirlerde 4 milyar lira (%40) düşüş oldu. Bunun 
nedeni geçen yıl kaydedilen özelleştirme gelirlerinin bu yıl 
olmamasıydı. Ayrıca faiz gelirlerinde, kira gelirlerinde ve köp-
rü-otoyollar gelirlerinde de düşüşler izlendi.  

Faiz dışı harcamalar ise ocak ayında 9,7 milyar lira (%23,9) 
artışla 50,5 milyar liraya yükseldi. Bu artış geçen yıl şubat-
eylül döneminde izlenen teşvik dönemini anımsatan yüksek 
bir rakama işaret ediyor. 2016 ve 2017’de uygulanan asgari 
ücret için 100 lira desteğin 2018’de de süreceği ve bunun 
yıllık 10-11 milyar liralık maliyeti olacağı tahmin ediliyordu. 
Ocak ayında personel giderlerinde hem zamlar, hem de des-
teklerle 2 milyar lira artış oldu. Tarımsal destekler 1 milyar 
lira, gayrimenkul alımları 4,4 milyar lira arttı.  
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Vergi Gelirleri (milyar TL) 
Oca-17 Oca-18

Kaynak: Maliye Bakanlığı

Merkezi Yönetim Bütçe Verileri (mn TL)

Oca-18 Oca-17 Değişim

Gelirler 58,205 58,778 -1.0%

Vergi 51,996 48,421 7.4%

Vergi -dışı 6,209 10,357 -40.1%

Harcamalar 56,531 47,347 19.4%

Faiz-dışı 50,504 40,759 23.9%

Faiz 6,027 6,588 -8.5%

Bütçe Bakiyesi 1,673 11,431 -85.4%

Faiz Dışı Fazla 7,700 18,019 -57.3%
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