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Bütçe Nisan ayında 5,4 milyar TL fazla verdi. 

Merkezi yönetim bütçesi Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı 

ayına göre 4 milyar TL artışla 5,4 milyar TL fazla vermiştir.  Faiz 

dışı denge tarafında da 8 milyar TL fazla veren bütçe, 2015’in 

Nisan ayına paralel bir görüntü çizmiştir.  

Yılın ilk dört ayında, merkezi yönetim bütçe fazlası 5,4 milyar 

TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2015’in aynı döneminde 4,1 

milyar TL açık veren bütçenin bu yılki güçlü performansında 

özellikle teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ile sermaye 

gelirlerindeki artış önemli rol oynamıştır.  

Gelirlerde hızlı yükseliş... 

Nisan ayında bütçe gelirleri yıllık bazda %15,7 oranında 

artmıştır. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri geçtiğimiz yılın aynı 

ayına kıyasla 5,7 milyar TL yükselerek bütçe gelirlerindeki 6,7 

milyar TL’lik artışın %85’ini oluşturmuştur. Söz konusu artışta 

TCMB’nin 2015 kârının Hazine’ye aktarılmasının da etkili 

olduğu düşünülmektedir. Mart ayında bütçe performansına 

önemli katkı yapan özelleştirme gelirlerinin ise Nisan ayında 

bütçeye hiç katkı sağlamadığı görülmektedir.  

Bütçenin diğer gelir kalemleri de Nisan ayında nispeten yatay 

seyretmiştir. Vergi gelirleri Nisan’da yıllık bazda yalnızca %1,7 

yükselmiştir. Bu dönemde ithalde alınan KDV’nin 1,1 milyar TL 

tutarında azalması dikkat çekmektedir. Dahilde alınan KDV ile 

ÖTV gelirlerinin sırasıyla %3,5 ve %5,6 ile ılımlı arttığı ayda 

gelir vergisi %14,8 ile nispeten daha güçlü yükselmiştir.  

İlk 4 ayda ise, bütçe gelirleri 2015’in aynı dönemine göre           

%16,2 yükselmiştir. Gelirlerde yaşanan 25,3 milyar TL’lik 

büyümenin yarıdan fazlası vergi gelirlerindeki yükselişten 

kaynaklanırken, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ile sermaye 

gelirleri bu dönemde bütçe performansına olumlu katkı 

sağlamıştır. Gelirlerdeki artıştan bu iki kalem sırasıyla  %23,2 

ve %17,6 pay almıştır.  

Faiz harcamalarında düşüş... 

Nisan ayında bütçenin olumlu performansında rol oynayan 

etkenlerden bir diğeri de bütçe harcamalarındaki yavaş 

büyüme olmuştur. Bu dönemde bütçe harcamaları faiz 

giderlerinde yaşanan 3,4 milyar TL’lik düşüşün desteğiyle 

bütçe görünümünü olumlu etkilemiştir. Öte yandan, personel 

giderleri, mal ve hizmet alımları ile cari transferlerdeki artışlar 

Nisan ayında bütçedeki olumlu performansı sınırlandırmıştır. 

Faiz harcamalarındaki düşüşün bütçe üzerindeki olumlu etkisi 

ilk dört aya ait rakamlarda da izlenmektedir. Bu dönemde 

sermaye giderlerindeki gerileme de harcamalardaki artışı 

sınırlandırmıştır. Öte yandan, cari transferlerde Ocak-Nisan 

döneminde kaydedilen 14,1 milyar TL’lik artış, bütçe 

harcamalarındaki 15,8 milyar TL’lik yükselişte önemli rol 

oynamıştır.  

Beklentiler… 

2016 yılının ilk dört ayında bütçe gerçekleşmeleri yıl sonu 

hedeflerine kıyasla olumlu bir görünüm sergilemiştir. Bununla 

birlikte, asgari ücret artışı nedeniyle cari transferler ile 

personel giderlerindeki yukarı yönlü baskının bütçe 

performansını sınırlandırma ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca, 

bütçe gelirleri içindeki tek seferlik gelirlerin payının yüksekliği, 

bütçenin sağlıklı görünümüne dair soru işaretlerini 

beraberinde getirmektedir. 
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% % 2016 Bütçe Gerç./

2015 2016 Değişim 2015 2016 Değişim Hedefi Hedef (%)

Harcamalar 41,6 44,3 6,6 160,2 176,0 9,9 570,5 30,9

  Faiz Harcamaları 6,1 2,7 -55,9 24,2 19,1 -20,8 56,0 34,2

  Faiz Dışı Harcamalar 35,5 41,7 17,3 136,0 156,9 15,3 514,5 30,5

Gelirler 43,0 49,7 15,7 156,2 181,4 16,2 540,8 33,5

  Vergi Gelirleri 31,9 32,4 1,7 128,2 141,0 10,0 459,2 30,7

  Diğer Gelirler 11,1 17,3 56,1 28,0 40,4 44,6 81,7 49,5

Bütçe Dengesi 1,4 5,4 289,7 -4,1 5,4 - -29,7 -

Faiz Dışı Denge 7,5 8,0 7,8 20,1 24,6 22,0 26,3 93,3

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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