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Merkezi Yönetim Bütçesi Ocak ayında fazla verdi. 

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2012 yılı 

Ocak ayında 1,7 milyar TL fazla veren merkezi yönetim 

bütçesi 2013 yılının ilk ayında 5,9 milyar TL fazla vermiştir. 

Bu gelişmede, büyük ölçüde vergi gelirlerinde kaydedilen 

artışa bağlı olarak bütçe gelirlerinin bir önceki yılın aynı ayına 

kıyasla harcamalardan daha hızlı yükselmesi etkili olmuştur. 

Ayrıca, vergi gelirleri dışında kalan diğer gelirlerde 

kaydedilen %82 düzeyindeki artış da dikkat çekmektedir.  

Böylece, merkezi yönetim bütçesi bir önceki yılın aynı ayına 

kıyasla %57’lik artışla 11,2 milyar TL düzeyinde faiz dışı fazla 

vermiştir.  

2013 yılsonu özelleştirme geliri hedefi 1 ayda 

yakalandı. 

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak 2013’te bir önceki yılın 

aynı ayına göre %31 oranında artmıştır. Bütçe gelirlerinin 

detayları incelendiğinde, Ocak ayında vergi gelirlerinin 

büyük ölçüde özel tüketim vergisinde kaydedilen %55’lik  

artışa bağlı olarak dahilde alınan mal ve hizmet vergileri 

kaleminden kaynaklandığı görülmektedir. Ayrıca bu 

dönemde, borçlanma senetlerinin primli satışından elde 

edilen 933 milyon TL’lik gelir de bütçeye olumlu yansımıştır.  

Diğer taraftan, Ocak ayında gerçekleştirilen özelleştirme 

ihalelerinin bütçe gelirlerine ilave 4,2 milyar TL katkı 

sağladığı görülmektedir. Böylece, 2013 yılı genelinde 

ulaşılması öngörülen 4 milyar TL tutarındaki özelleştirme 

geliri hedefi yılın ilk ayında yakalanmıştır. 

Bütçe giderlerindeki artış büyük ölçüde cari 

transferlerden kaynaklandı. 

Bütçe giderleri tarafına bakıldığında ise harcamaların bir 

önceki yılın aynı ayına göre %17 oranında artış kaydettiği 

görülmektedir. Bu gelişmede, büyük ölçüde sosyal güvenlik 

siteminin finansmanı ve mahalli idarelere ayrılan kaynakların 

serbest bırakılmasına bağlı olarak 11,2 milyar TL tutarında 

cari transfer gerçekleştirilmesi etkili olmuştur. Öte yandan, 

anılan dönemde faiz giderlerinde kaydedilen sınırlı düşüşün 

de bütçeye olumlu yansıdığı görülmektedir. 

 

2013 yılında bütçenin olumlu görünümünü devam 

ettirmesi bekleniyor. 

Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılının ilk ayında olumlu bir 

performans sergilemiştir. Önümüzdeki dönemde, iç talepte 

gerçekleşmesi beklenen toparlanmayla beraber vergi 

gelirlerindeki artış trendinin korunacağı ve bütçenin yıl 

genelinde olumlu seyrini sürdüreceği tahmin edilmektedir. 

Öte yandan, 2014 yılı Mart ayında gerçekleştirilecek yerel 

seçimler 2013 yılının son çeyreğinden itibaren bütçe 

harcamaları üzerinde baskı yaratabilecektir. 
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Kaynak: Maliye Bakanlığı 

Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)

% Bütçe Gerç./

2012 2013 Değişim Hedefi Hedef (%)

Harcamalar 26,3 30,9 17,4 404,0 7,7

  Faiz Harcamaları 5,4 5,2 -3,1 53,0 9,9

  Faiz Dışı Harcamalar 21,0 25,7 22,7 351,0 7,3

Gelirler 28,1 36,9 31,3 370,1 10,0

  Vergi Gelirleri 23,5 28,4 21,3 317,9 8,9

  Diğer Gelirler 4,6 8,4 82,1 52,1 16,2

Bütçe Dengesi 1,7 5,9 241,2 -34,0 -

Faiz Dışı Denge 7,1 11,2 56,5 19,0 58,6

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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