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Mayıs ayında bütçe performansı olumlu seyrini 

sürdürdü. 

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Mayıs ayında yıllık 

bazda bütçe harcamaları ve bütçe gelirleri %11,2 ile aynı oranda 

artış kaydetmiştir. Böylece, Mayıs 2014’te 1,5 milyar TL  fazla 

veren bütçe bu yılın aynı ayında da 1,6 milyar TL fazla vermiştir. 

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

aynı dönemine göre %12,4 oranında daraldığı ve 2,4 milyar TL 

düzeyinde gerçekleştiği izlenmiştir. Aynı dönemde  faiz dışı 

fazla ise yıllık bazda %15,7 artarak 25,6 milyar TL düzeyinde 

gerçekleşmiş ve yılsonu bütçe hedefinin %77,5’ine ulaşmıştır.   

Vergi gelirleri Mayıs’ta yıllık bazda %11,8 arttı. 

2015 yılı genelinde olduğu gibi Mayıs ayında da vergi 

gelirlerindeki artış bütçe dengesinin olumlu bir görünüm 

sergilemesinde önemli rol oynamıştır. Bu dönemde bütçe 

gelirlerinin %87’sini oluşturan vergi gelirleri kaleminde yıllık 

bazda %11,8’lik artış kaydedilmiştir. Özel tüketim vergisi 

gelirleri aynı dönemde 1,5 milyar TL’lik artışla bütçe 

gelirlerindeki genişlemeye en fazla katkıyı yapan kalem 

olmuştur. İthalde alınan katma değer vergisi de 1,1 milyar TL 

tutarında artarak bütçe dengesine olumlu katkı sağlamıştır. Söz 

konusu vergi gelirlerinde kaydedilen performans son dönemde 

iç talepteki toparlanmanın sürdüğüne işaret ederken, bu 

gelişmede ayrıca TL’deki değer kaybı da etkili olmuştur.  

Yılın ilk beş ayında da bütçe gelirlerinin yılsonu bütçe 

hedeflerine paralel bir tablo çizmeye devam ettiği 

görülmektedir. Bu dönemde ÖTV ve ithalde alınan KDV gelirleri 

yıllık bazda sırasıyla %19,7 ve %11,8 oranında artış kaydederek 

bütçenin olumlu performansına destek sağlamıştır. 

Faiz giderlerinde Mayıs’ta %45,7’lik düşüş... 

Mayıs ayında bütçe dengesini destekleyen bir diğer gelişme de 

faiz giderlerindeki hızlı düşüş olmuştur. Dönemsel etkiler 

nedeniyle Nisan ayında hızlı artan faiz giderlerinde Mayıs ayında 

yıllık bazda %45,7’lik düşüş gerçekleşmiştir. Bu dönemde faiz 

dışı harcamalar ise %25,1 oranında yükselerek bütçeyi olumsuz 

yönde etkilemiştir. Faiz dışı harcamalardaki bu artışta cari 

transferlerin aynı dönemde %35,8 oranında artarak  16 milyar 

TL düzeyinde gerçekleşmesi önemli rol oynamıştır.  

Ocak-Mayıs döneminde ise, faiz giderleri ve faiz dışı harcamalar 

sırasıyla %12,6 ve %12 oranında genişlemiştir. 

Beklentiler…  

Birinci çeyrek büyüme verilerinin de işaret ettiği gibi 2015 yılı 

itibarıyla iç talepte hız kazanan nispi iyileşmenin Mayıs ayında 

da sürdüğü ve bu gelişmenin vergi gelirleri aracılığıyla bütçe 

dengesini olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Yılsonu bütçe 

açığı hedefinin 21 milyar TL olduğu göz önüne alındığında yılın 

ilk beş ayı itibarıyla bütçenin güçlü bir performans sergilediği 

düşünülmektedir. Seçim öncesi dönemde bütçe disiplininin 

korunması ve vergi gelirlerindeki artışla beraber 2015 yılında da 

y ı l so nu he def l er ine  ula şıl ma sında  b ir  so runla 

karşılaşılmayacağını öngörüyoruz.  
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Kaynak:Maliye Bakanlığı, Datastream 

Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)

% % 2015 Bütçe Gerç./

2014 2015 Değişim 2014 2015 Değişim Hedefi Hedef (%)

Harcamalar 36,1 40,1 11,2 178,7 200,3 12,1 472,9 42,4

  Faiz Harcamaları 7,1 3,8 -45,7 24,9 28,0 12,6 54,0 51,9

  Faiz Dışı Harcamalar 29,0 36,3 25,1 153,8 172,3 12,0 418,9 41,1

Gelirler 37,6 41,8 11,2 175,9 197,9 12,5 452,0 43,8

  Vergi Gelirleri 32,4 36,2 11,8 143,3 164,4 14,7 389,5 42,2

  Diğer Gelirler 5,2 5,5 7,0 32,6 33,5 2,8 62,5 53,6

Bütçe Dengesi 1,5 1,6 11,2 -2,8 -2,4 -12,4 -21,0 11,5

Faiz Dışı Denge 8,6 5,5 -35,9 22,1 25,6 15,7 33,0 77,5

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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