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Merkezi yönetim bütçesi Mart ayında 5,1 milyar TL 

açık verdi.  

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Mart ayında 

bütçe harcamaları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %22,9, 

bütçe gelirleri ise %29,1 artış kaydetmiştir. Bu çerçevede, 

2013 yılının Mart ayında 5,4 milyar TL olan merkezi yönetim 

bütçe açığı 2014 yılının aynı ayında 5,1 milyar TL düzeyinde 

gerçekleşmiştir.  

2014 yılının ilk çeyreği itibarıyla ise, bir önceki yılın aynı 

döneminde 897 milyon TL olan bütçe açığı 1,5 milyar TL’ye 

yükselmiştir. Aynı dönemde, faiz dışı fazla da %12,6 

gerileyerek 12,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Vergi gelirlerindeki artış Mart ayında yavaşladı. 

Vergi gelirleri, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 

%7 oranında artmış ve vergi gelirlerindeki ivme kaybı devam 

etmiştir. Özellikle, İthalde Alınan KDV ile Özel Tüketim 

Vergisi’nden elde edilen gelirler yıllık bazda gerilerken 

(sırasıyla -%3,8 ve -%4,1), Dahilde Alınan Katma Değer 

Vergisi’ndeki artış ise düşük düzeyde kalmıştır (%3,8). Öte 

yandan, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi’ndeki artışlar 

(sırasıyla %15,9 ve %33,9) toplam vergi gelirlerinde ivme 

kaybını sınırlandırmıştır. Vergi dışı gelirlerde ise Mart ayında 

özelleştirmelerden  elde edilen 1,5 milyar TL’lik gelir bütçeye 

önemli destek sağlamıştır. 

Ocak-Mart dönemine bakıldığında, toplam bütçe gelirleri bir 

önceki yılın aynı dönemine kıyasla %10,8 artış kaydederken, 

yılsonun hedefinin de %25,9’una ulaşmıştır. 

Faiz dışı harcamalarda hızlı artış... 

Bütçe giderleri incelendiğinde ise, Mart ayında harcamaların 

bir önceki yılın aynı ayına göre %22,9 oranında artış 

kaydettiği görülmektedir. Bu dönemde faiz harcamaları        

%14,2, faiz dışı harcamalar %24,6 artış kaydetmiştir. 

Ocak-Mart döneminde ise faiz harcamaları bir önceki yılın 

aynı dönemine kıyasla %7,8 oranında daralmış, faiz dışı 

harcamalar ise %15 oranında artmıştır. Bu dönemde, faiz 

dışı giderler içerisinde en yüksek paya sahip olan cari 

transferler bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,8 artış 

kaydederken; söz konusu artışta sağlık, emeklilik ve sosyal 

yardım giderlerinin yanı sıra tarımsal destekleme 

ödeneklerindeki yükseliş etkili olmuştur.  

 Beklentiler… 

Yılın ilk çeyreğine ilişkin merkezi yönetim bütçe sonuçlarının 

yılsonu hedefleri ile büyük ölçüde uyumlu olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte, iç talep koşullarındaki 

yavaşlamanın özellikle dolaylı vergiler vasıtasıyla toplam 

vergi gelirlerindeki artışın ivme kaybetmesine yol açmaya 

başladığı görülmektedir. Faiz dışı harcamalarda ise genel bir 

artış eğimi görülmekle birlikte, bu durum henüz bütçe 

performansına ilişkin bir risk teşkil etmemektedir. 
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Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)

% % 2014 Bütçe Gerç./

2013 2014 Değişim 2013 2014 Değişim Hedefi Hedef (%)

Harcamalar 30,2 37,1 22,9 95,0 105,8 11,3 436,4 24,2

  Faiz Harcamaları 4,9 5,6 14,2 15,1 14,0 -7,8 52,0 26,9

  Faiz Dışı Harcamalar 25,2 31,4 24,6 79,9 91,8 15,0 384,4 23,9

Gelirler 24,8 32,0 29,1 94,1 104,3 10,8 403,2 25,9

  Vergi Gelirleri 21,3 22,9 7,2 77,4 85,1 10,0 348,4 24,4

  Diğer Gelirler 3,4 9,1 164,2 16,8 19,2 14,4 54,8 35,0

Bütçe Dengesi -5,4 -5,1 -5,5 -0,9 -1,5 69,1 -33,3 4,6

Faiz Dışı Denge -0,5 0,5 - 14,3 12,5 -12,6 18,7 66,5

Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

Ocak-MartMart

  
 

Kaynak: Maliye Bakanlığı 
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YASAL UYARI 

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen 

bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal 

enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak 

yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası 

A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve 

değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, 

değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. 

bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu 

rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye 

İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. 

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi 

tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm 

haklarımız saklıdır. 
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