
 

Maliye Bakanlığı verilerine göre şubatta bütçe 1,9 milyar 
lira açık verdi, faiz dışı fazla 4,8 milyar lira oldu. Geçen 
yılın aynı ayında ise bütçe açığı 6.8 milyar lira olmuş, faiz 
dışında da 1,8 milyar lira açık oluşmuştu. Şubat ayında ge-
çen yılın aynı ayına göre vergi gelirlerinde %31,4 artış izle-
nirken,  faiz dışı harcamaların artışı sadece %15,6 oldu. Ge-
çen yılın şubat ayı bütçesi, ekonomik aktivitedeki zayıflık 
nedeniyle beyaz eşyada ÖTV'nin sıfırlandığı, mobilyada 
KDV'nin %18'den %8'e indirildiği ilk aydı. Bu yılın şubat 
ayında vergi gelirlerindeki artış ekonomik aktivitedeki ve 
kurumların karlarındaki artışın yansıması olarak kurumlar 
geçici vergisindeki ve artan dış ticaret açığının yansıması 
olarak ithalat vergisindeki artıştan kaynaklandı. Baz etkisiyle 
ÖTV gelirlerinde de güçlü artış izlendi.   

 

Şubat ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre 12,6 
milyar lira (%31,4) gibi yüksek bir artışla 52,5 milyar lira ol-
du. Geçmiş borçların tahsilatıyla ilgili 6736 ve 7020 sayılı 
kanunlar kapsamında bütçeye katkı önceki aylara göre azala-
rak sadece 303mn lira seviyesinde gerçekleşti. Vergi gelirle-
rindeki artışa kurumlar geçici vergisindeki artış 4 milyar lira 
katkı yaptı. Ekonomik aktivitedeki canlanmanın şirket karları 
üzerindeki pozitif etkisini  yansıttı.  ÖTV ve KDV gelirlerine 
baz etkisiyle 5,5 milyar liralık yüksek artış oldu.  

 

 

Faiz dışı harcamalar ise şubat ayında 7,5 milyar lira (%15,6) 
artışla 56,2 milyar liraya yükseldi. Vergi gelirleriyle karşılaştı-
rıldığında düşük kalan bu artış, harcamaların kontrol altına 
alınması ve mali disiplinin korunması çabası olarak görülebi-
lir. En yüksek artış 2,4 milyar lira ile personel giderlerine gö-
rüldü. Taşeron işçilerin mart ayı itibarıyla kadroya geçmeye 
başlamasıyla personel giderlerindeki yüksek artış sürebilir.  
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Merkezi Yönetim Bütçe Verileri (mn TL)

Şub-18 Şub-17 Değişim Oca-Şub 17 Oca-Şub 16 Değişim

Gelirler 61,014 46,898 30.1% 119,219 105,675 12.8%

Vergi 52,558 39,994 31.4% 104,554 88,415 18.3%

Vergi -dışı 8,456 6,903 22.5% 14,665 17,260 -15.0%

Harcamalar 62,888 53,739 17.0% 119,420 101,086 18.1%

Faiz-dışı 56,226 48,652 15.6% 106,730 89,411 19.4%

Faiz 6,662 5,087 31.0% 12,689 11,674 8.7%

Bütçe Bakiyesi -1,874 -6,841 -72.6% -201 4,590 -

Faiz Dışı Fazla 4,788 -1,755 -372.9% 12,489 16,264 -23.2%
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Ocak - Şubat dönemi 

Yılın ilk iki aylık döneminde ise şubat ayına göre daha 
olumsuz bir tablo görünüyor. Vergi gelirleri %18,3 ar-
tarken, faiz dışı harcamalarda %19,4 artış olmasıyla 
geçen yıl ilk iki ayda 4,6 milyar lira fazla veren bütçe bu 
yılın aynı döneminde 201mn lira açık verdi. Faiz dışı 
fazla ise %23 düşüşle 12,5 milyar liraya geriledi.  

Vergi gelirlerine bakıldığında en büyük artış kaynağı  
kurumlar vergisi oldu. Vergi teşviklerinin, yüksek iç ve 
dış talebin ve kurlardaki nispeten yatay seyrin etkisiyle 
yükselen şirket karları bütçeye pozitif katkı yaptı. İtha-
lat vergisi de 2 milyar lira artış gösterdi. Sanayi üreti-
mindeki artış ve artan altın ithalatı cari açıkta artışa 
neden olurken, bütçede vergi gelirlerinin artmasını 
sağladı. Öte yandan Maliye Bakanlığı 6736 ve 7020 sa-
yılı vergi borçları yeniden yapılandırma kanunları kap-
samında yılın ilk aylık döneminde 2,27 milyar liralık 
gelir elde etti.  

Harcamalar tarafında ise oldukça sınırlı artışlar, harca-
ma kontrolünü ve mali disiplin çabasını gösteriyor. Per-
sonel giderleri en yüksek artışı gösteren kalem oldu. 
Yılın ilk iki ayında bütçede en yüksek artışlar olarak  
tarımsal harcamalarda 2 milyar lira, ulaştırmada 6 mil-
yar lira, proje geliştirme işlerinde 1,5 milyar lira artış 
izlendi. 

 

 

Değerlendirme 

Şubat bütçe sonuçları mali disiplinin korunduğunu, geçen yıl verilen teşviklerin ve KGF'nin etkisinin büyümenin ardından 
bütçe gelirlerine pozitif yansımaya başladığını gösterdi. Tek başına değerlendirildiğinde piyasalar açısından pozitif olarak de-
ğerlendirilebilir. Ancak şubat nakit açığının 11,5 milyar lira gibi yüksek bir seviyede olması ve bütçe için pozitif olan ithalat artı-
şının kurlar üzerinde baskı yarattığı düşünülürse, pozitifliğin büyük bir kısmı silinebilir.    

 

İki aylık dönemde bütçenin olumsuz performans göstermesinin nedeni harcamalardaki artış değil, gelirlerin artmaması ola-
rak görünüyor. Yılbaşında ÖTV ayarlamalarının yapılmaması, vergi artışlarının sadece yeniden değerlemeyle sınırlı kalması ver-
gi gelirlerinin harcamaları karşılayacak kadar artmadığını gösterdi. Enflasyon riskleri nedeniyle baskı altında olan vergi artışları-
nın yapılmaması durumunda şubat ayında izlenen pozitif performansın sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz. Bunun nedeni 
olarak da TL’de hızlanan değer kaybının şirketlere yeniden kur farkı gideri olarak dönebileceğini ve karlarda düşüşe neden ola-
cağını tahmin ediyoruz. Ayrıca büyümenin geçen yıla göre daha ılımlı gerçekleşecek olması da şirket karlarını baskılayabilir. Bu 
durumda kurumlar vergisi geliri düşebilir.  Harcamalarda ise yapısal reform alanlarına yönelim izlemekle birlikte bu alanlarda 
harcama kontrolü alanının sınırlı olduğunu, taşeron işçi düzenlemesiyle personel giderlerinde artışın hızlanabileceğini tahmin 
ediyoruz. Ancak hükümetin 46 milyar liradan 66 milyar liraya yükselttiği bütçe açığı tahmininin bu riskleri yansıttığını ve hede-
fin ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz.  
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