
 

Maliye Bakanlığı verilerine göre nisanda bütçe 2,75 milyar 
lira açık verdi, faiz dışı fazla 356 milyon lira oldu. Geçen 
yılın aynı ayında ise bütçe açığı 3 milyar lira olmuş, faiz dışın-
da da 267 milyon lira fazla oluşmuştu. Nisan ayında geçen 
yılın aynı ayına göre vergi gelirlerinde %21,5 artışa karşılık  
faiz dışı harcamalarda %21,8 artış oldu. Nisanda bütçe açığı-
nın marttaki 20 milyar liraya göre düşmesinin temel nedeni 
Merkez Bankası'ndan alınan 12 milyar liralık temettü alınma-
sı oldu. Yılın kalanında yeni açıklanan Varlık Barışı, emeklilere 
ikramiye, vergi alacağı yapılandırması, SGK prim teşvikleri ve 
tarımsal teşviklerle bütçe görünümü farklılaşabilir. Dört aylık 
dönemde 23 milyar lira olan bütçe açığı için  yılsonu hedefi 
66 milyar lira seviyesinde bulunuyor.      

Nisan ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre 8 
milyar lira (%21,5) artışla 45 milyar lira oldu. Bu artışın 3,3 
milyar liralık kısmı gelir vergisindeki artıştan kaynaklandı. 
İstihdamdaki artışa bağlı olarak ücretler üzerinden alınan 
gelir vergisi tevkifatı %19 arttı. Gelir vergisinden sonra en 
yüksek artış ÖTV’de oldu. ÖTV gelirleri 2 milyar lira artışla 
12,6 milyar liraya yükseldi. Buradaki artışın kaynağı yine tü-
tün mamülleri ve motorlu taşıtlar oldu. Dayanıklı tüketim ve 
petrol ürünlerinden gelen ÖTV ise sınırlı artış gösterdi. Top-
lam vergi gelirlerindeki artışın 1,2 milyar liralık kısmı ise yük-
sek seyreden ithalattan geldi. Geçmiş borçların tahsilatıyla 
ilgili 6736 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında nisan ayında 
vergi gelirlerine gelen katkı düştü ve 362mn lira gibi sınırlı bir 
rakam oldu. Vergi gelirlerindeki artış istihdamdaki artıştan 
kaynaklanmış olup, iç tüketimin geçen yılın aynı ayına göre 
çok fazla değişim göstermediğine işaret ettiğini düşünüyoruz.  

Vergi dışı gelirlerdeki en önemli kalem Merkez Bankası’nın 
21,5 milyar liralık net karından dağıtacağı temettüden 12,3 
milyar liralık kısmın Hazine hesabına kaydedilmesinden geldi. 
Bu rakam geçen yıla göre 6 milyar liralık artışa işaret etti.  

Faiz dışı harcamalar ise nisan ayında 11,5 milyar lira (%21,8) 
artışla 64,2 milyar liraya yükseldi. Vergi gelirleriyle karşılaştırıl-
dığında oldukça yüksek olan bu artışın 2,9 milyar lirası perso-
nel giderlerindeki artıştan kaynaklandı.  Taşeron işçilerin mart 
ayında başlayan kadroya geçme işlemi nisanda tamamlandı ve 
personel giderlerinde yüksek artışa neden oldu.  Sermaye gi-
derlerinin artışında yol yapımı için yapılan harcamalardaki 
artış etkiliydi.    
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Merkezi Yönetim Bütçe Verileri (mn TL)

Nis-18 Nis-17 Değişim Oca-Nis 18 Oca-Nis 17 Değişim

Gelirler 64,610 53,042 21.8% 232,046 197,777 17.3%

Vergi 45,049 37,082 21.5% 190,852 158,699 20.3%

Vergi -dışı 19,561 15,960 22.6% 41,194 39,078 5.4%

Harcamalar 67,361 56,000 20.3% 255,220 215,657 18.3%

Faiz-dışı 64,254 52,775 21.8% 229,836 193,607 18.7%

Faiz 3,108 3,225 -3.7% 25,385 22,050 15.1%

Bütçe Bakiyesi -2,751 -2,958 -7.0% -23,174 -17,880 29.6%

Faiz Dışı Fazla 356 267 33.2% 2,211 4,170 -47.0%

Kaynak: Maliye Bakanlığı
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Ocak - Nisan dönemi 

Yılın ilk dört aylık döneminde ise bütçe açığı 23,2 milyar 
lira oldu.  Buna yakın bir performans 2009’da izlenmişti. 
2009’un ilk dört aylık döneminde 20,3 milyar lira bütçe 
açığı oluşmuştu.  Yılın ilk dört aylık döneminde vergi gelir-
leri %20,3 artarken, faiz dışı harcamalarda %18,7 artış 
olmasıyla bütçe açığı %30 arttı. Faiz giderleri de %15 (3,3 
milyar lira) artış göstererek, bütçe açığındaki artışa etki 
etti. Faiz dışı fazla ise %47 düşüşle 2,2 milyar liraya gerile-
di.  

Vergi gelirlerindeki 32 milyar liralık (%20,3) artışın 13 
milyar liralık kısmı gelir ve kurumlar vergilerinden geldi. 
Geçen yıl vergi teşviklerinin, yüksek iç ve dış talebin ve 
kurlardaki nispeten yatay seyrin etkisiyle yükselen şirket 
karları bütçeye pozitif katkı yaptı. İstihdam artışı da gelir 
vergisi olarak bütçeye yansıdı. İthalat vergisi de 5,9 milyar 
lira artış gösterdi. Sanayi üretimindeki artış ve artan altın 
ithalatı cari açıkta artışa neden olurken, bütçede vergi 
gelirlerinin artmasını sağladı. Öte yandan Maliye Bakanlığı 
6736 ve 7020 sayılı vergi borçları yeniden yapılandırma 
kanunları kapsamında yılın ilk dört aylık döneminde 4,3 
milyar liralık gelir elde etti. Bu gelir olmasaydı vergi gelir-
lerinin artışı %18 ile faiz dışı harcama artışının altına geri-
leyecekti.   

Harcamalar tarafında izlenen %18,7 artış ise geçmiş dö-
nemler ile karşılaştırıldığında bütçe disiplininin sınırlı 
olarak korunduğuna işaret etti.  Personel giderleri taşeron 
düzenlemesi nedeniyle en yüksek artışı gösteren kalem 
oldu. Geçen yıl uygulanan istihdam teşviklerinin yarattığı baz etkisiyle sağlık, emeklilik  giderlerinde düşüş oldu. Yılın ilk dört ayın-
da bütçede en yüksek artışlar olarak tarımsal harcamalarda 1,7 milyar lira, sermaye giderlerinde 12,5 milyar lira izlendi. Sermaye 
giderleri içindeki en büyük pay ulaştırmadan geldi.   

 

Değerlendirme 

İlk dört aylık dönemde gelirler tarafında borç yapılandırmasının, istihdam artışının, şirketlerin karlılık artışının ve ithalattaki 
yüksek seyir ile Merkez Bankası’ndan alınan temettü gibi tek seferlik kalemlerle sağlanan gelir artışı, harcamalar tarafında izlenen 
nispeten sınırlı artışı karşılayamadı ve bütçede açılma meydana geldi. Geride bıraktığımız kısa zamanda yapılan düzenlemeler 
yılın kalanındaki bütçe performansı açısından belirleyici olacak.  

 Varlık Barışı : Bütçeye olası etkisini net olarak ölçemediğimiz bu gelişmenin öncelikli olarak cari açık finansmanında gerek-
li olan sıcak paranın sağlanması açısından faydalı olacağını düşünüyoruz. Yurtdışındaki para, altın ve döviz gibi varlıkların 
kasım sonuna kadar beyan edilerek yılsonuna kadar Türkiye’ye getirilmesi durumda yurtiçinde tasarruf serbestliği elde edile-
cek. Buna sadece %2 vergi uygulanacak. Vergi ödemesi yılsonuna kadar yapılacak. Bu varlıkların 31 Temmuz 2018’e kadar 
getirilmesi durumunda vergi alınmayacak.  

 Vergi alacağı yapılandırma: Kamuyla vatandaş arasındaki alacak verecek konusuna giren 31 Mart 2018’e kadar olan borç-
lara yeniden yapılandırma getirilecek. Müracaatlar temmuz sonuna kadar yapılacak ve peşin ödemede faizin %90’ı silinecek. 
Toplam 183,5 milyar liralık alacağın yapılandırılması beklenirken, ilk yıl 15-16 milyar lira, paketin tamamında 24 milyar liralık 
tahsilat hedefi bulunuyor.   

 Emeklilere bayram ikramiyesi: Bayramlardan önce emeklilere 1000 lira ikramiye verilmesi, bu rakamın her yıl enflasyon 
kadar artırılması planlanıyor. Toplam 12,5 milyon emekli olduğu düşünüldüğünde Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 
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verilecek ikramiyelerin bütçeye bu yıl 22,3 milyar lira yük getireceği tahmin ediliyor.  

 Hazine arazisini kullanan 156.000 çiftçi tarımsal desteklerden faydalanamıyor. Bu çiftçilere Hazine arazileri 10’ar yıllık sü-
reyle kiralanmak suretiyle tarım desteklerinden yararlanmaları sağlanacak.  

 Kendi işini kuranlar ilk aydan itibaren 700 lira Bağkur primi ödüyor. Mezun olup, iş yeri açanlar gelir vergisi ödemeyecek 
ve 1 yıl boyunca Bağkur primini devlet ödeyecek.  

Bütçe açığındaki yüksek seviyeye rağmen, güçlü büyüme ile açık/GSYH oranının %1,6 civarında oldukça makul seviyede kal-
maya devam ettiğini tahmin ediyoruz. Son durumda 52,6 milyar lira olan yıllık açık için hükümetin yıl sonu hedefi 66 milyar lira 
seviyesinde bulunuyor.   
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle 

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul 

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. 


