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Nisan ayında bütçe 1,4 milyar TL fazla verdi. 

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Nisan ayında bütçe 

harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,1 

oranında artarken, bütçe gelirlerindeki artış %26,1 oranında 

gerçekleşmiştir. Böylece, Nisan 2014’te 2,7 milyar TL açık 

veren bütçe bu yılın aynı ayında 1,4 milyar TL fazla vermiştir. 

Yılın ilk dört aylık döneminde ise, bütçe açığının bir önceki yılın 

aynı dönemine göre sınırlı oranda daralarak 4,1 milyar TL 

düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Aynı dönemde güçlü bir 

performans sergileyen faiz dışı fazla ise bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %48,2 artarak 20,1 milyar TL düzeyinde 

gerçekleşmiş ve yılsonu bütçe hedefinin %60,9’una ulaşmıştır.   

Vergi gelirlerindeki yıllık artış hız kazanıyor. 

Nisan ayında bütçe dengesinin olumlu bir görünüm 

sergilemesinde vergi gelirlerindeki artış etkili olmuştur. Bu 

dönemde, ithalde alınan KDV gelirleri %40,6’lık artışla bütçe 

gelirlerindeki artışa en fazla katkıyı sağlamıştır. Vergi 

gelirlerindeki güçlü performans Nisan ayında ekonomik 

aktivitedeki toparlanma eğilimine işaret eden öncü 

göstergeleri de teyit etmiştir. Ayrıca, KİT’lerin ve kamu  

bankalarının gelirlerinin izlendiği “Teşebbüs ve Mülkiyet  

Gelirleri” de Nisan ayında yıllık bazda %61,4 oranında artmıştır.   

Yılın ilk dört ayında bütçe gelirlerinin genel olarak yılsonu bütçe 

hedeflerine paralel bir görünüm sergilediği görülmektedir. Bu 

dönemde vergi gelirleri ve diğer gelirler sırasıyla yıllık bazda 

sırasıyla %15,5 ve %2,0 oranında artış kaydetmiştir. 

Faiz giderlerinde %58,6’lık artış... 

Nisan ayında faiz giderlerindeki %58,6’lık artış bütçe 

göstergelerindeki olumlu görünümü sınırlandırmıştır. 2014 

başından itibaren yurt içinde faizlerin yükselmesi ve 2014 

yılındaki düşük baz etkisinin yanında Hazine’nin yüklü miktarda 

borç geri ödemesi gerçekleştirmesi bu artışta etkili olmuştur. 

Bu dönemde faiz dışı harcamalar ise %7,8 artmıştır. Faiz dışı 

harcamaların sınırlı düzeyde kalmasında, KİT’lere verilen 

borçların ve Hazine yardımlarının gerilemesi ön plana çıkmıştır.  

Ocak-Nisan döneminde ise, faiz dışı harcamalar %9,0 artarken, 

faiz harcamaları %35,8 düzeyinde genişlemiştir. Bütçe 

giderlerinin alt kalemleri incelendiğinde genel olarak yılsonu 

hedeflerine paralel bir seyir izlendiği görülmektedir.  

Beklentiler…  

Ekonomik aktivitede gözlenen toparlanma eğilimi paralelinde 

vergi gelirlerindeki olumlu görünümün önümüzdeki dönemde 

de devam etmesini bekliyoruz. Bu çerçevede, 2015 yılında da  

yılsonu bütçe hedeflerine ulaşılmasında bir sorun 

yaşanmayacağını düşünüyoruz.   
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Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 

 Kaynak:Maliye Bakanlığı, Datastream 
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Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)

% % 2015 Bütçe Gerç./

2014 2015 Değişim 2014 2015 Değişim Hedefi Hedef (%)

Harcamalar 36,8 41,6 13,1 142,6 160,2 12,3 472,9 33,9

  Faiz Harcamaları 3,8 6,1 58,6 17,8 24,2 35,8 54,0 44,8

  Faiz Dışı Harcamalar 33,0 35,5 7,8 124,8 136,0 9,0 418,9 32,5

Gelirler 34,1 43,0 26,1 138,4 156,2 12,9 452,0 34,5

  Vergi Gelirleri 25,9 31,9 23,4 111,0 128,2 15,5 389,5 32,9

  Diğer Gelirler 8,2 11,1 34,7 27,4 28,0 2,0 62,5 44,7

Bütçe Dengesi -2,7 1,4 - -4,2 -4,1 -4,2 -21,0 19,4

Faiz Dışı Denge 1,1 7,5 567,3 13,6 20,1 48,2 33,0 60,9

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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