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Yılın ilk çeyreğinde bütçe açığı 5,4 milyar TL oldu. 

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ilk çeyrekte bütçe 

harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,1 oranında 

genişlerken, bütçe gelirlerindeki artış %8,5 oranında kalmıştır. 

Böylece, 2014 yılının ilk çeyreğinde 1,5 milyar TL açık veren 

merkezi yönetim bütçesi 2015 yılının aynı döneminde 5,4 milyar 

TL açık vermiştir. Bu dönemde, faiz dışı fazlanın ise nispeten 

yatay bir seyir izlediği gözlenmektedir. 

Vergi gelirlerindeki artış ilk çeyrekte %13,2 oldu.  

Ocak-Mart döneminde, vergi gelirleri bir önceki yılın aynı 

dönemine kıyasla %13,2 oranında artmıştır. Bu toparlanmada, 

kurumlar vergisi kaleminde kaydedilen %32,4’lük artış önemli 

ölçüde etkili olmuştur. Bu dönemde özel tüketim vergisindeki     

%19,8 ve gelir vergisindeki %13,3 oranındaki yükseliş de toplam 

vergi gelirlerini desteklemiştir. İthalde alınan KDV’den elde 

edilen gelirler ise gerileyen ithalata bağlı olarak yıllık bazda %1,1 

oranında azalmıştır.  

Vergi gelirleri hariç tutulduğunda ise, bütçe gelirlerinin 

geçtiğimiz yıla kıyasla %12 oranında azaldığı görülmektedir. 

Özelleştirme gelirlerinde zayıf seyrin sürmesi de bu gelişmede 

rol oynamıştır. Nitekim, 8,7 milyar TL’lik yılsonu hedefine karşılık 

Mart ayında gerçekleştirilen özelleştirme sonucunda yılın ilk üç 

aylık döneminde 1,6 milyar TL tutarında sermaye geliri elde 

edilmiştir.  

 

Faiz dışı harcamalar ilk çeyrekte %9,4 arttı. 

Yılın ilk çeyreğinde, faiz dışı harcamalar geçtiğimizin yılın aynı 

dönemine göre %9,4 oranında genişlemiştir. Bu gelişmede, faiz 

dışı harcamalar içinde yaklaşık %30 paya sahip olan personel 

giderlerinde kaydedilen %10,1’lik artışın yanı sıra sermaye 

giderlerinin %28,2 oranında yükselmesi etkili olmuştur. 

Büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan 

paylar 4 milyar TL tutarında artarak bütçe harcamalarını yukarı 

yönlü etkilerken, yurt içi KİT’lere verilen borçlarda da 2,2 milyar 

TL’lik yükseliş dikkat çekmiştir.  

Ocak-Mart döneminde, faiz harcamalarının geçen yılın aynı 

dönemine kıyasla %29,5 oranında yükselmesi de ön plana çıkan 

bir gelişme olmuştur. Faiz harcamalarının %76’lık kısmını iç borç 

ödemeleri oluşturmuştur. 

Beklentiler…  

2015 yılının ilk çeyreğinde, vergi gelirlerinde kaydedilen göreli 

güçlü artışa rağmen faiz ve sermaye giderlerinin belirgin ölçüde 

genişlemesi bütçe görünümünü olumsuz yönde etkilemiştir. 

Diğer taraftan ilk çeyrek gerçekleşmeleri dikkate alındığında, 

bütçe kalemlerinin büyük ölçüde yılsonu hedeflerine uyumlu bir 

seyir izlediği görülmektedir. Özellikle Haziran’daki genel seçimin 

ardından yurt içinde belirsizliklerin azalmasıyla beraber iç talebin 

canlanmasının bütçe gelirlerini desteklemesi beklenmektedir. 

Mali disiplinin sürdürülmesine bağlı olarak 2014 yılında %1,3 

seviyesinde gerçekleşen bütçe açığının GSYH’ye oranının 2015 

yılında da düşük seviyelerdeki olumlu görünümünü koruyacağını 

öngörüyoruz. 
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% % 2015 Bütçe Gerç./

2014 2015 Değişim 2014 2015 Değişim Hedefi Hedef (%)

Harcamalar 37,1 39,8 7,3 105,8 118,6 12,1 472,9 25,1

  Faiz Harcamaları 5,6 6,2 9,9 14,0 18,1 29,5 54,0 33,5

  Faiz Dışı Harcamalar 31,4 33,6 6,8 91,8 100,5 9,4 418,9 24,0

Gelirler 32,0 32,9 3,0 104,3 113,2 8,5 452,0 25,0

  Vergi Gelirleri 22,9 26,8 17,2 85,1 96,3 13,2 389,5 24,7

  Diğer Gelirler 9,1 6,1 -32,8 19,2 16,9 -12,0 62,5 27,0

Bütçe Dengesi -5,1 -6,8 34,4 -1,5 -5,4 258,2 -21,0 25,9

Faiz Dışı Denge 0,5 -0,7 - 12,5 12,7 1,6 33,0 38,3

Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.
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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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