
16 Şubat 2015 

 

Merkezi yönetim bütçesi Ocak ayında fazla verdi.  

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2014 

yılının Ocak ayında 1,9 milyar TL fazla veren merkezi 

yönetim bütçesi 2015 yılının ilk ayında 3,8 milyar TL fazla 

vermiştir. Bütçe fazlasında kaydedilen iyileşmede, bütçe 

giderlerindeki sınırlı artışın (%0,9) etkili olduğu 

görülmektedir. Bu dönemde faiz dışı fazla yıllık bazda %26,9 

oranında artarak 8,8 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Bütçe gelirlerindeki sınırlı artış devam ediyor. 

Ocak ayında vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 

%6,6 oranında artış kaydederek 2014 yılı genelinde 

sergilediği ılımlı seyrini sürdürmüştür. Diğer taraftan, bu 

dönemde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), dahilde alınan Katma 

Değer Vergisi (KDV) ve gelir vergisinden elde edilen 

gelirlerde belirgin bir iyileşme gözlenmiştir. Böylece, toplam 

vergi gelirlerinin yaklaşık üçte ikisini oluşturan söz konusu 

vergi gelirleri yıllık bazda %15,2 oranında genişlemiştir. ÖTV 

gelirlerinin artışında tütün mamulleri ile alkollü içkilere 

yönelik yapılan vergi düzenlemeleri önemli rol oynamıştır. 

Öte yandan, ithalattaki zayıf seyir paralelinde ithalde alınan 

KDV gelirlerinin yıllık bazda %13,8 oranında daralması vergi 

gelirlerindeki artışı sınırlandıran bir unsur olmuştur. 

Bütçe harcamalarında yatay seyir... 

Bütçe harcamalarındaki yıllık artışın sınırlı düzeyde 

kalmasında cari transferlerin yıllık bazda %4,1 oranında 

gerilemesi büyük ölçüde etkili olmuştur. 2014 yılının Ocak 

ayında 1,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşen Sosyal Güvenlik 

Açık Finansmanı kaleminde 2015 yılında herhangi bir tutar 

kaydedilmemesi cari transferlerdeki daralmada belirleyici 

olmuştur. Bu dönemde faiz giderlerinin bir önceki yıla göre 

değişmeyerek aynı kalması da bütçe giderlerinin yatay bir 

seyir izlemesinde rol oynamıştır. Öte yandan, Ocak ayında 

yıllık bazda personel giderlerinin %9,8, SGK devlet primi 

giderlerinin %8,4 oranında genişlemesi dikkat çekmektedir.  

 

 

Beklentiler… 

Merkezi yönetim bütçesi 2015 yılının ilk ayında güçlü bir 

performans sergilemiştir. Önümüzdeki dönemde iç talep 

koşullarının iyileşmesiyle birlikte vergi gelirlerindeki artışın 

bir miktar ivme kazanabileceğini ve bütçe dengesinin yıl 

sonu hedefleriyle uyumlu seyrini sürdüreceğini tahmin 

ediyoruz.  
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Bütçe Dengesi – Ocak 2015  

İktisadi Araştırmalar Bölümü 

Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 
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Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)

% 2015 Bütçe Gerç./

2014 2015 Değişim Hedefi Hedef (%)

Harcamalar 36,0 36,3 0,9 472,9 7,7

  Faiz Harcamaları 5,0 5,0 0,0 54,0 9,3

  Faiz Dışı Harcamalar 31,0 31,3 1,1 418,9 7,5

Gelirler 37,9 40,1 5,8 452,0 8,9

  Vergi Gelirleri 32,7 34,9 6,6 389,5 9,0

  Diğer Gelirler 5,2 5,2 0,6 62,5 8,4

Bütçe Dengesi 1,9 3,8 97,6 -21,0 -

Faiz Dışı Denge 6,9 8,8 26,9 33,0 26,6

Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

Ocak

 Kaynak:Maliye Bakanlığı, Datastream 
  

http://ekonomi.isbank.com.tr/
https://twitter.com/ekonomi_isbank
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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. 

izlem.erdem@isbank.com.tr alper.gurler@isbank.com.tr
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