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Merkezi yönetim bütçe açığı 3,2 milyar TL düzeyinde... 

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Ekim 

ayında bütçe harcamaları  bir önceki yılın aynı ayına göre %

4,5 artarak 33,2 milyar TL’ye, bütçe gelirleri ise %9,8 

oranında artarak 30 milyar TL düzeyine yükselmiştir. 

Gelirlerde yaşanan artış oranının harcamaların üstünde 

gerçekleşmesiyle Ekim 2013’te bütçe açığı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %28 azalarak 3,2 milyar TL seviyesine 

gerilemiştir.  

2013 yılının ilk 10 ayı itibarıyla ise, bütçe harcamaları  ve 

gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla %13,1 ve 

%18,1 oranında artış kaydetmiştir. Aynı dönemde, bütçe açığı 

yıllık bazda  %59,1 oranında azalarak 7,7 milyar TL düzeyine 

gerilerken, faiz dışı fazla %57,5 artarak 38,6 milyar TL 

düzeyine ulaşmıştır.  

Vergi gelirlerinde ivme kaybı… 

Yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 artış 

kaydeden vergi gelirleri, Ekim ayında yıllık bazda %7,4 artarak 

26 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Ekim ayında gelir 

vergisi dışındaki diğer önemli vergi kalemlerindeki artışın yılın  

ilk 9 ayına kıyasla ivme kaybettiği dikkat çekmiştir. Bu 

dönemde dahilde alınan KDV %15,2 artarak nispeten olumlu 

bir görüntü sergilerken, özel tüketim vergisi bir önceki yılın 

aynı ayına göre %2 gerilemiştir. ÖTV gelirlerinin 

gerilemesinde tütün mamullerinden sağlanan ÖTV gelirinin 

bir önceki yılın aynı ayına göre %28,6 gerilemesi etkili 

olmuştur. İthalat hacminin seyrine ilişkin en önemli 

göstergelerden kabul edilen ve Ocak-Eylül döneminde yıllık 

bazda %30,1 artan ithalde alınan KDV’nin de Ekim ayında 

sadece %5,3 oranında yükselmesi ithalat talebinin Ekim 

ayında nispeten zayıf bir görünüm çizdiğine işaret 

etmektedir. Diğer gelirler kaleminde gözlenen artışın ise 

önemli ölçüde Hazine portföyü ve iştirak gelirleri kaleminde 

kaydedilen yükselişten kaynaklandığı görülmektedir.  

Yılın ilk 10 ayı değerlendirildiğinde ise, merkezi yönetim 

bütçesi gelirlerinin olumlu seyrini sürdürdüğü görülmektedir.  

Nitekim, bu dönemde bütçe gelirleri 320,1 milyar TL seviyesi 

ile yılsonu hedefinin %86,5’ine, vergi gelirleri ise %83,8’ine 

ulaşmıştır.   

Bütçe harcamaları…  

Ekim ayında faiz dışı bütçe giderleri bir önceki yılın aynı ayına 

göre %9,8 oranında artarak 30,8 milyar TL düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları ise bir önceki yılın aynı ayına 

göre %35,3 oranında gerileyerek bütçe harcamalarındaki 

artışı sınırlandırmıştır. Bu gelişmede, cari transferler altında 

izlenen sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderlerindeki artış 

belirleyici olmuştur.     

Yılın ilk 10 ayı değerlendirildiğinde ise, merkezi yönetim 

giderlerinin olumlu bir görünüm sergilediği görülmektedir. Bu 

dönemde bütçe harcamaları 327,7 milyar TL ile yılsonu 

hedefinin %81,1’ine ulaşmıştır. Aynı dönemde, faiz ve faiz 

dışı harcamalardaki yıllık artışların sırasıyla %6,9 ve %14,2 

düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.  

Beklentiler… 

Yılın ilk 10 ayında sergilenen bütçe performansı OVP ile 

güncellenen yılsonu tahminlerinin ulaşılabilir olduğunu teyit 

etmektedir. Öte yandan, Ekim ayında bütçe gelirlerinde 

gözlenen ivme kaybının önümüzdeki aylarda ne ölçüde kalıcı 

olacağı mali disiplinin sürdürülebilirliği açısından önem 

taşımaktadır. Harcama tarafında ise özellikle sermaye 

hareketlerinin oynak bir seyir izlemesi beklenen önümüzdeki 

dönemde Türkiye’ye yönelik risk priminin düşük seviyesini 

koruyabilmesi için mali disiplinden taviz verilmeyeceği 

düşünülmektedir.       
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Kaynak: Maliye Bakanlığı 

Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)

% % Bütçe Gerç./ OVP Gerç.

2012 2013 Değişim 2012 2013 Değişim Hedefi Hedef (%) Tahmini

Harcamalar 31,7 33,2 4,5 289,8 327,7 13,1 404,0 81,1 406,6

  Faiz Harcamaları 3,7 2,4 -35,3 43,3 46,2 6,9 53,0 87,3 50,5

  Faiz Dışı Harcamalar 28,0 30,8 9,8 246,5 281,5 14,2 351,0 80,2 356,1

Gelirler 27,3 30,0 9,8 271,0 320,1 18,1 370,1 86,5 387,2

  Vergi Gelirleri 24,2 26,0 7,4 226,2 266,3 17,7 317,9 83,8 325,1

  Diğer Gelirler 3,1 4,0 28,6 44,9 53,8 19,9 52,1 103,1 62,0

Bütçe Dengesi -4,4 -3,2 -28,0 -18,8 -7,7 -59,1 -34,0 22,6 -19,4

Faiz Dışı Denge -0,7 -0,8 11,7 24,5 38,6 57,5 19,0 202,5 31,1
Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.
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YASAL UYARI 
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