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 Mayıs ayında Merkezi Yönetim bütçe dengesi 6,4 milyar TL fazla verirken, faiz dışı 

fazla (FDD) ise 10 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde bütçe 3,7 milyar TL 

fazla vermiş faiz dışı fazla ise 8,7 milyar TL olmuştu.    

 Böylece geçen yılın aynı dönemindeki 9,1 milyar TL’lik bütçe fazlasına karşın bu yıl 

sene başından bu yana, 11,5 milyar TL’lik açık verilmiş oldu. Faiz dışı fazla ise aynı 

dönemde 33,3 milyar TL’den 14,2 milyar TL’ye düştü.  

 Gelirler tarafında, vergi gelirleri (reel, yıllık) %7,6 artış kaydetti. 

o Kurumlar vergisi, reel olarak yıllık bazda % 35'in üzerinde artarak bütçe 

gelirlerindeki yıllık artışının yaklaşık % 70'ini oluşturdu. Özel sektör tarafında 

gelir artışı olumlu resme işaret ediyor.  

o İthalat vergileri ve gelir vergileri reel olarak sırasıyla yıllık %12,6 ve yıllık 

%17,2 oranında arttı. 

o Yurtiçi KDV ve ÖTV, sırasıyla reel olarak yıllık % 6,8, reel olarak %2,3 azalış 

gösterdi (kısa süreli vergi teşviklerinden dolayı) 

o Aynı dönemde, vergi dışı gelir reel olarak reel olarak yıllık %18,1 geriledi. 

Gerilemeye sebebin Devlet Varlık Fonu’na transfer edilen kamu 

kuruluşlarının kar transferlerinde görülen düşüş olabileceğini düşünüyoruz. 

 Mayıs ayında toplam merkezi yönetim harcamaları reel olarak yıllık bazda % 0,2 

azalarak 51,1 milyar TL seviyesine geriledi. 

o Faiz dışı harcamalar son üç ayda reel olarak yıllık bazda % 15'lik arttı. Sosyal 

güvenlik ve istihdam teşviklerini içeren cari transferler kalemi yıllık artışın 

yaklaşık yarısını oluşturdu. 

o Faiz giderleri reel olarak yıllık bazda % 35 geriledi. 

 Genel olarak büyümenin hızlanmasıyla, bütçe dengelerindeki son dönemdeki 

gördüğümüz bozulma düzelmeye başlayacaktır. Gene de son gerçekleşmeler, 80 

milyar TL'lik bütçe açığımı beklentilerimiz (GSYH'nın yaklaşık %2,5'i) ile uyumlu 

görünüyor.  
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UYARI NOTU:  
 

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. 
 

Bu rapordaki veri, grafik ve tablolar güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş 
olup, burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine 

dayanmaktadır.  
Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından ŞEKER 

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Şeker Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen 
üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, 

kullanılamaz.  
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