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Bütçe Dengesi – Kasım 2013
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Merkezi yönetim bütçesi Kasım ayında fazla verdi.

Vergi Gelirleri

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Kasım
ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7
oranında artarak 36,9 milyar TL olurken, harcamalardaki
artış %9,1 düzeyinde gerçekleşmiş ve 30,5 milyar TL
olmuştur. Böylece, Kasım 2012’de 5,4 milyar TL fazla veren
merkezi yönetim bütçesi Kasım 2013’te 6,4 milyar TL fazla
vermiştir.
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2013 yılının ilk 11 ayı itibarıyla ise, bütçe gelirleri ve
harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla
%17,3 ve %12,7 oranında artış kaydetmiştir. Gelirlerde
kaydedilen artış oranının harcamaların üstünde
gerçekleşmesiyle bütçe açığı yıllık bazda %90,7 oranında
azalarak 1,2 milyar TL düzeyine gerilemiştir. Bu dönemde,
faiz dışı fazla %40,1 artarak 46,8 milyar TL düzeyine
ulaşmıştır.
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Ekim’de ivme kaybeden vergi gelirleri Kasım ayında
yeniden toparlandı.
Ekim ayında ivme kaybeden vergi gelirlerindeki artış Kasım
ayında yeniden toparlanma eğilimi sergilemiş ve bir önceki
yılın aynı ayına kıyasla %12,2 genişleyerek 33,1 milyar TL
düzeyinde gerçekleşmiştir. Alt kalemler itibarıyla
incelendiğinde, Kasım ayında Dahilde Alınan KDV, Özel
Tüketim Vergisi ve İthalde Alınan KDV’den elde edilen
gelirlerin sırasıyla %18, %16,2 ve %21,2 artış kaydettiği ve
2013 yılı genelindeki olumlu görünümünü sürdürdüğü
görülmektedir.
Yılın ilk 11 ayı değerlendirildiğinde, gelir kalemlerinin genel
olarak yılsonu hedeflerine paralel seyrettiği, sadece alkollü
içeceklerden alınan özel tüketim vergisinden elde edilen
gelirlerin yılsonu hedefinin bir miktar gerisinde kaldığı
görülmektedir.
Bütçe harcamaları…
Kasım ayında faiz dışı bütçe giderleri bir önceki yılın aynı
ayına göre %17,4 oranında artarak 28,7 milyar TL düzeyinde
gerçekleşirken, faiz harcamaları %49,3 oranında
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Harcamalar
Faiz Harcamaları
Faiz Dışı Harcamalar
Gelirler
Vergi Gelirleri
Diğer Gelirler
Bütçe Dengesi
Faiz Dışı Denge

Kasım
2012
2013
27,9
30,5
3,5
1,8
24,5
28,7
33,4
36,9
29,5
33,1
3,9
3,8
5,4
6,4
8,9
8,2

%
Değişim
9,1
-49,3
17,4
10,7
12,2
-0,9
18,5
-7,9
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gerileyerek bütçe harcamalarındaki artışı bir miktar
sınırlandırmıştır. Kasım ayında bütçe giderlerinde, cari
transferler altında izlenen sağlık, emeklilik ve sosyal yardım
giderlerindeki %44’lük artış etkili olmuştur. Ayrıca, tarımsal
destekleme ödenekleri ve 2022 sayılı kanun çerçevesinde
65 yaş üzerindeki muhtaç kişilere gerçekleştirilen ödemeler
de cari transferler kalemindeki artışa katkı sağlamıştır.
Yılın ilk 11 ayına bakıldığında ise bütçe harcamalarının 358,2
milyar TL ile yılsonu hedefinin %88,7’sine ulaştığı
görülmektedir. Aynı dönemde, faiz ve faiz dışı
harcamalardaki yıllık artışlar sırasıyla %2,7 ve %14,5
olmuştur.
Beklentiler…
Yılın ilk 11 ayında bütçe gerçekleşmelerinin yılsonu hedefleri
ile uyumlu olduğu görülmektedir. Ayrıca, Ekim ayında vergi
gelirlerinde kaydedilen ivme kaybının kalıcı olmaması bütçe
performansının olumlu görünümünü önümüzdeki dönemde
de sürdüreceğine işaret etmektedir. Öte yandan, geçtiğimiz
yıllarda Aralık ayında bütçe harcamalarında gözlenen yüksek
düzeydeki artışlar dikkate alındığında, bütçe harcamalarının
yılın son ayında hızlanabileceği ve bütçe açığının yılsonu
hedefine yakınsayabileceği düşünülmektedir.

Ocak-Kasım
2012
2013
317,7
358,2
46,7
48,0
271,0
310,2
304,4
357,0
255,7
299,4
48,7
57,6
-13,3
-1,2
33,4
46,8

%
Değişim
12,7
2,7
14,5
17,3
17,1
18,2
-90,7
40,1

Bütçe
Hedefi
404,0
53,0
351,0
370,1
317,9
52,1
-34,0
19,0

(milyar TL)
Gerç./ OVP Gerç.
Hedef (%)
Tahmini
88,7
406,6
90,6
50,5
88,4
356,1
96,5
387,2
94,2
325,1
110,5
62,0
3,7
-19,4
245,5
31,1

Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

Kaynak: Maliye Bakanlığı

Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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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.

Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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