
 

Maliye Bakanlığı verilerine göre martta bütçe 20,2 milyar 
lira açık verdi, faiz dışı açık 10,6 milyar lira oldu. Geçen yılın 
aynı ayında ise bütçe açığı 19,5 milyar lira olmuş, faiz dışında 
da 12,3 milyar lira açık oluşmuştu. Mart ayında geçen yılın 
aynı ayına göre vergi gelirlerinde %24 artış izlenirken, faiz 
dışı harcamaların artışı %14,5'te kaldıysa da faiz giderlerin-
deki %34 artışın da etkisiyle bütçe açığı yüksek seviyede ger-
çekleşti.  Üç aylık bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre 
%37 artışla 20,4 milyar liraya yükseldi.   

 

Mart ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre 8,1 
milyar lira (%24) artışla 41,3 milyar lira oldu. KDV, ÖTV ve 
ithalat vergisi olmak üzere üç kalem vergi gelirlerindeki artı-
şın 6,1 milyar lirasını açıkladı. KDV gelirlerinde geçen yılın 
aynı ayında iç tüketimdeki zayıflık ve mobilya sektöründe 
yapılan vergi indiriminin yarattığı baz etkisi 1,6 milyar liralık 
artış sağladı. ÖTV gelirlerinde izlenen 1,9 milyar liralık yük-
sek artışın 1,2 milyar liralık kısmı tütün mamullerinden geldi-
ği için iç tüketimle ilgili pozitif bir sinyal üretmedi. İthalattaki 
yüksek artışın bütçeye vergi olarak yansıması pozitif oldu ve 
ithalde alınan KDV 2,6 milyar lira ile vergi kalemleri arasında 
en yüksek artışı kaydetti. Geçmiş borçların tahsilatıyla ilgili 
6736 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında mart ayında vergi 
gelirlerine 1,7 milyar lira gibi yüksek bir katkı geldi.  Vergi 
gelirlerindeki artış ilk bakışta iç tüketimle ilgili görünse de 
detayları durumun öyle olmadığını, iç tüketimin geçen yılın 
aynı ayına göre iyileşme göstermediğine işaret etti.  

 

Faiz dışı harcamalar ise mart ayında 7,4 milyar lira (%14,5) 
artışla 58,9 milyar liraya yükseldi. Vergi gelirleriyle karşılaştı-
rıldığında düşük kalan bu artış, harcamaların kontrol altında 
kalmaya devam ettiğini gösterdi. En yüksek artış 1,9 milyar 
lira ile personel giderlerine görüldü. Taşeron işçilerin mart 
ayı itibarıyla kadroya geçmeye başlamasıyla personel gider-
lerinde yüksek artış izlendi.   
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Merkezi Yönetim Bütçe Verileri (mn TL)

Mar-18 Mar-17 Değişim Oca-Mar 18 Oca-Mar 17 Değişim

Gelirler 48,217 39,059 23.4% 167,436 144,735 15.7%

Vergi 41,250 33,201 24.2% 145,803 121,616 19.9%

Vergi -dışı 6,968 5,858 18.9% 21,633 23,118 -6.4%

Harcamalar 68,439 58,571 16.8% 187,859 159,657 17.7%

Faiz-dışı 58,851 51,421 14.5% 165,582 140,832 17.6%

Faiz 9,588 7,150 34.1% 22,277 18,824 18.3%

Bütçe Bakiyesi -20,222 -19,512 3.6% -20,423 -14,922 36.9%

Faiz Dışı Fazla -10,634 -12,362 -14.0% 1,855 3,902 -52.5%

Kaynak: Maliye Bakanlığı
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Yılın ilk üç aylık döneminde ise bütçe açığı 20,4 milyar 
lira ile 2009 yılından beri en zayıf performansa işaret 
etti. 2009’un ilk çeyreğinde 19,1 milyar lira bütçe açığı 
ve 1 milyar lira faiz dışı açık verilmişti.  Yılın ilk üç aylık 
döneminde vergi gelirleri %19,9 artarken, faiz dışı har-
camalarda %17,6 artış olmasıyla bütçe açığı %37 arttı.   
Faiz giderleri de %18 (3,4 milyar lira) artış gösterek, 
bütçe açığındaki artışa etki etti. Faiz dışı fazla ise %52 
düşüşle 1,9 milyar liraya geriledi.  

Vergi gelirlerindeki 24,1 milyar liralık (%19,9) artışın 
9,7 milyar liralık kısmı gelir ve kurumlar vergilerinden 
geldi. Geçen yıl vergi teşviklerinin, yüksek iç ve dış tale-
bin ve kurlardaki nispeten yatay seyrin etkisiyle yükse-
len şirket karları bütçeye pozitif katkı yaptı. İthalat ver-
gisi de 4,6 milyar lira artış gösterdi. Sanayi üretimindeki 
artış ve artan altın ithalatı cari açıkta artışa neden olur-
ken, bütçede vergi gelirlerinin artmasını sağladı. Öte 
yandan Maliye Bakanlığı 6736 ve 7020 sayılı vergi borç-
ları yeniden yapılandırma kanunları kapsamında yılın ilk 
üç aylık döneminde 3,97 milyar liralık gelir elde etti. Bu 
gelir olmasaydı vergi gelirlerinin artışı %16,6 ile harca-
ma artışının altına gerileyecekti.   

Harcamalar tarafında ise oldukça sınırlı artışlar, harca-
ma kontrolünü ve mali disiplin çabasını gösterdi. Perso-
nel giderleri taşeron düzenlemesi nedeniyle en yüksek 
artışı gösteren kalem oldu. Geçen yıl uygulanan istih-
dam teşviklerinin yarattığı baz etkisiyle sağlık, emeklilik  
giderlerinde düşüş olsa da, mart ayında yasalaşan torba 
yasayla yılın kalanında yeniden harcamalarda artış gö-
rebiliriz. Yılın ilk üç ayında bütçede en yüksek artışlar olarak tarımsal harcamalarda 2,1 milyar lira, sermaye giderlerinde 8,8 
milyar lira izlendi. Sermaye giderleri içindeki en büyük pay ulaştırmadan geldi. Kamulaştırma giderleri 800mn lira, yol yapım 
giderleri 3,8 milyar lira, TCDD’ye yapılan transfer 1,7 milyar lira arttı.   

 

Değerlendirme 

Mart bütçe sonuçları mali disiplinin korunduğunu, vergi barışının önemli katkısıyla da olsa vergi gelirlerinde güçlü artışlar 
kaydedildiğini gösterdi.  Maliye Bakanı Naci Ağbal yılın tamamı için hedeflenen geçmiş alacaklarla ilgili tahsilatın yılın ilk üç 
ayında elde edildiğini açıkladı. Vergi gelirlerindeki artışların detayları, iç tüketimde zayıf seyir olduğunu, geçen yıldan gelen 
yüksek şirket karlarının bütçeye pozitif yansıdığını gösterdi. Harcamalar tarafındaki artış ise kamu yatırımlarındaki artışın gös-
tergesi oldu.  

Güçlü vergi artışına rağmen bütçe açığı oldukça yüksek gerçekleşti. Ulaştırma yatırımlarının, taşeron düzenlemesinin bütçe-
ye önemli yük getirdiği izlendi. Yılın kalanında torba yasayla devreye girecek istihdam teşvikleri nedeniyle harcamalar tarafında 
yukarı yönlü baskının artabileceğini düşünüyoruz. Ancak nisan ayında Merkez Bankası'ndan gelecek 12,5 milyar liralık temettü 
geliriyle iyileşen bir bütçe performansı görmeyi bekliyoruz.  

Bütçe açığındaki yüksek seviyeye rağmen, güçlü büyüme ile açık/GSYH oranının %1,6 civarında, oldukça makul seviyede 
kalmaya devam ettiğini tahmin ediyoruz. Hazine tek hesap uygulaması, geçen yıl yüksek borçlanmayla sağlanan 23 milyar lira-
lık nakit fazlası sayesinde piyasadan borçlanma ihtiyacının düşük olabileceğini ve faizler üzerinde baskı oluşturacak bir bütçe 
verisi oluşmadığını düşünüyoruz.    
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