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I. 2006 Mart Ayı Sonuçları 

I.A Merkezi Yönetim 2006 Mart Ayı Bütçe Sonuçlarına Kısa 

Bakış 

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe uygulama 

sonuçlarına göre, Mart ayında Merkezi Yönetim Bütçesi 560 

Milyon YTL düzeyinde açık vermiştir. 

Yine bu açıklamaya göre, Ocak-Mart sonunda ise kümülatif 

olarak bütçe gelirlerinin 38,32 milyar YTL, bütçe harcamalarının 

ise 39,37 milyar YTL’ye ulaştığı ve bütçe açığının ise 1,05 milyar 

YTL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.    Bu tabloda dikkati 

çeken husus faizdışı dengenin Mart ayında Ocak ve Şubat ayına 

oranla oldukça düşük gerçekleşmesidir.  

Tablo 1. Merkezi Yönetim 2006 Ocak-Mart Gerçekleşmeleri 
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düzeyinde açık 

vermiştir. Kümülatif 

olarak bütçe açığı 

1,05 milyar YTL 

düzeyindedir. 

 



 4/10 

Ocak ve Şubat  ayı değerlendirme raporunda da ayrıntılı olarak 

açıkladığımız gibi mahalli idarelere aktarılan tutarlar, ilgili ayın 

değil bir sonraki ayın giderlerinde tahakkuk ettirilip gider olarak 

gösterilmektedir. Bu durum bütçe dengesi ve faiz dışı fazla 

rakamlarının olduğundan farklı gözükmesine yol açmaktadır. Söz 

konusu düzeltmeleri yukarıdaki tabloda yapmış bulunmaktayız.  

Bu düzeltmeler yapıldığında, Ocak-Mart döneminde kümülatif  

bütçe açığı açıklandığı şekilde 1,05 milyar YTL yerine 2,07 milyar 

YTL olarak hesaplanmıştır. Yine faiz dışı fazla ve program tanımlı 

faiz dışı fazla hesaplamalarında yapılan düzeltmeler ile bu 

büyüklükler sırasıyla 9,21 milyar YTL ve 7,64 milyar YTL olarak 

çıkmıştır. 

 

 

  

 

Mahalli idarelere 

aktarılan tutarlar ile 

ilgili düzeltmeler 

yapıldığında, Ocak-

Mart kümülatif bütçe 

açığının 2,07 milyar 

YTL olacağı 

hesaplanmıştır. 

 



 5/10 

B. Bütçe Giderleri 

Muhasebat Genel Müdürlüğü yeni bütçe sınıflaması ve kapsamına 

göre geçen yılın ilk üç ayına ait verileri açıklamış bulunmaktadır. 

Böylece giderlerin geçen yıl ile aynı bazda karşılaştırılmasına 

olanak sağlanmıştır. Bunun olumlu bir gelişme olarak 

kaydedilmesi gerektiğini Şubat raporumuzdaki analizimizde de 

belirmiştik. 

Tablo 2. 2005-2006 Ocak-Mart Karşılaştırmalı Bütçe 

Harcamaları 

Merkezi Yönetim Bütçe Harcamaları Toplamı 33.471.373 39.395.701 17,7
  Faiz Dışı Harcamalar 21.528.085 28.113.713 30,6
    I. Personel ve Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Prımi Harcamaları 9.485.648 10.154.076 7,0
    II. Mal ve Hizmet Alım Harcamaları 1.397.728 2.638.615 88,8
      Sağlık Harcamaları 462.271 1.458.469 215,5
      Savunma ve Güvenlik (Sağlık Harıç) 322.803 465.795 44,3
      Diğer Mal ve Hizmet Harcamaları 612.654 714.351 16,6
    III. Cari Transferler 9.589.874 13.139.244 37,0
      KİT Görev Zararı 74.439 227.283 205,3
      Sosyal Güvenlik Kurumlarına Transferler 5.767.204 8.113.121 40,7
        Emekli Sandığı 2.461.204 3.524.121 43,2
        SSK 1.711.000 2.719.000 58,9
        BAĞ-KUR 1.595.000 1.870.000 17,2
      Tarımsal Destekleme Ödemeleri 1.280.762 1.410.000 10,1
      Emeklilere Vergi İadeleri 0 0 0,0
      Yurtdışına Yapılan Transferler 46.476 49.580 6,7
      Gelirlerden Ayrılan Paylar 1.939.115 2.466.512 27,2
      Diğer Cari Transferler 481.878 872.748 81,1
    IV. Sermaye Harcamaları 451.590 998.566 121,1
    V. Sermaye Transferleri 24.286 319.911 1217,3
    VI. Borç Verme 578.956 863.301 49,1
    VII. Yedek Ödenekler 3 0 -100,0
  Faiz Harcamaları 11.943.288 11.281.988 -5,5

2005 Ocak-
Mart

2006 Ocak-
Mart Artış Oranı 

 

2006 yılı kendi içinde karşılaştırıldığında; Mart ayında faiz 

harcamalarında bir önceki aya göre 4,5 milyar YTL’lik bir düşüş 

gözlemlenmektedir. Önceki yıl borçlanmalarının faiz ödemeleri 

ağırlıklı olarak Şubat ayı içerisinde gerçekleştirildiğinden bu 

düşüş normal sayılmalıdır. Faiz dışı harcamalar  ise Şubat ayına 

göre 1,65 milyar YTL artmıştır. Bu artışa sebep olan en önemli 

kalemler SGK’na transfer kalemlerinden Emekli Sandığı’na 

yapılan transferler ve Sermaye Transferleri içindeki mahalli 

idarelere yapılan transferlerdir. Genel olarak bakıldığında 2006 

yılının toplam ödeneklerinin % 22 sinin ilk üç ayda kullanıldığı 

görülmektedir. Bu oran geçen yıl % 20 olmuştur.  
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Faiz dışı harcamalar açısından bakıldığında  2005 yılı Ocak-Mart 

döneminde toplam ödeneklerin % 19,2’si kullanılmışken 2006 

Ocak-Mart döneminde bu oran % 21,9 e yükselmiştir Dolayısı ile 

Şubat ayında da belirttiğimiz gibi bu yıl ödeneklerin  kullanılma 

hızı geçen seneye oranla artma eğilimi göstermektedir. Mal ve 

hizmet alım giderlerinde geçen senenin aynı dönemine göre hızlı 

artış ve dolayısı ile  fazla ödenek kullanımı dikkat çekicidir. 

Özellikle yeşil kartta ödeneklerin neredeyse yarıdan fazlası ilk üç 

ayda kullanılmıştır.  

Mart ayında yatırım ödeneklerinin de önceki aylara göre açıldığı 

ve gerçekleşme oranlarının geçen seneki oranlarının (% 4,5 e 

karşı % 8) oldukça üzerine çıktığı görülmektedir. Nitekim bütün 

bunların sonucunda faiz giderlerinde ödenek kullanım oranı 

geçen senenin aynı dönemine göre daha düşük kalmakla beraber 

faiz dışı harcamalardaki artış sonucunda toplam harcamalarda 

ödenek kullanım oranı  geçen senenin aynı dönemine göre daha 

yüksek çıkmıştır.  

Bütçe harcamalarını analiz ederken bütçe raporlama sisteminin 

bir eksikliğini daha dikkate getirmek istiyoruz. Maliye Bakanlığı 

bütçe uygulama sonuçlarını sadece istatistiksel olarak 

yayınlamakta ancak bu rakamlar ile ilgili gelişme ve politika 

uygulamalarına ilişkin açıklama metni vermemektedir. Maliye 

Bakanlığının en azından üçer aylık dönemler itibariyle önemli 

bütçe kalemlerindeki değişmelerin gerekçelerini kamuoyuna izah 

edeceği açıklayıcı metinlerin de raporlama sistemine eklemesi 

gerekmektedir.  
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C. Bütçe Gelirleri  
 
Mart sonu bütçe gelirleri toplamı yıl sonu hedefinin % 24’ ü  

oranında gerçekleşmişken aynı oran vergi dışı diğer gelirler için  

% 27,2 olmuştur.  

 Grafik 1. Vergi Gelirlerinin Dolaylı Dolaysız Dağılımı 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Ocak

Şubat

Mart

Toplam

Dolaylı Vergiler 0,70 0,54 0,78 0,67

Dolaysız Vergiler 0,30 0,46 0,22 0,33

Ocak Şubat Mart Toplam

 

Mart sonu itibariyle dolaylı vergilerin toplam vergi tahsilatı 

içindeki oranı % 67 ye çıkmıştır. 2005 yılının aynı dönemine göre 

dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı yaklaşık 2 

puan artmıştır. Dolayısı ile dolaylı vergilerin son dönemde 

göstermiş olduğu artış 2006 yılının ilk üç ayında da devam 

etmiştir. Dolaylı vergilerdeki göreli artışı belirleyen esas olarak 

Özel Tüketim Vergisi ve İthalde Alınan KDV tahsilatının bir önceki 

yılın aynı dönemine göre ortalama % 25 oranında artması 

olmuştur.  

Alt kalemler itibarıyla vergi gelirlerindeki gelişmeye 

baktığımızda: 

Dahilde alınan KDV tahsilatı 2006 yılı Şubat ayında bir önceki 

yılın aynı ayına göre önemli bir artış göstermişken, Mart ayında 
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benzer tahsilat eğiliminin devam etmemesi nedeni ile KDV 

tahsilatındaki toplam artış daha makul bir düzeye (% 18,75) 

inmiştir. 

ÖTV tahsilatı ise, üç nolu listede yer alan Tütün ve Mamülleri 

Üzerinden Alınan Vergi tahsilatının önemli oranda artması nedeni 

ile bir önceki yılın aynı dönemine göre % 23,25 gibi yüksek bir 

oranda artmıştır. 

Mart sonunda toplam gelirlerin içinde vergi tahsilatının payı % 

83, vergi dışı gelirlerin payı ise % 16 oranında olmuştur. Geri 

kalan % 1 ise diğer gelirlerden kaynaklanmıştır. Toplam gelir 

tahsilatı içinde yer alan vergi dışı gelirlerin payı ilk üç ay 

sonunda ilk iki aya göre yüzde 1,5 düşmüştür. 

Grafik 2. Toplam Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin % Dağılımı 
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II. Bütçe Finansmanı : Hazine Nakit Dengesi 

Tablo 2: Nakit Dengesi (Mart 2006) 

(milyon YTL) Ocak* Şubat* Mart* Toplam

GELİRLER 12.943 10.616 13.212 36.770

GİDERLER 13.248 16.612 12.692 42.553

  FAİZ DIŞI GİDERLER 11.121 9.820 10.445 31.386

  FAİZ ÖDEMELERİ 2.127 6.793 2.247 11.167

FAİZ DIŞI DENGE 1.822 796 2.767 5.384

NAKİT DENGESİ -305 -5.997 520 -5.782

FİNANSMAN 305 5.997 -520 5.782

  BORÇLANMA (NET) 584 1.000 56 1.640

    DIŞ BORÇLANMA (NET) 1.454 -2.242 1.016 228

      Kullanım 1.909 32 1.575 3.516

      Ödeme 456 2.274 559 3.288

    İÇ BORÇLANMA (NET) -870 3.242 -960 1.412

      Kullanım 10.057 12.409 7.405 29.871

      Ödeme 10.927 9.167 8.365 28.459

  ÖZELLEŞTİRME GELİRİ 4.654 0 0 4.654

  TMSF'DEN AKTARIMLAR 0 0 34 34
  DEVİRLİ - GARANTİLİ BORÇ 
GERİ DÖNÜŞLERİ 0 0 0 0

  BORÇ VERME (-) ** 0 0 0 0

  BANKA KULLANIMI (NET) *** -4.932 4.997 -609 -545

*** Pozitif rakam kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif rakam 
artışları göstermektedir.

* Geçici 

** Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ikrazen kullandırılan dış krediyi göstermektedir.

 

Merkezi Yönetim Bütçe nakit açığı ile bunun nasıl finanse 

edildiğini gösteren Bütçe finansman tabloları 2005 yılının 

sonundan bu yana Hazine tarafından yayınlanmamaktadır. Bütçe 

kapsamında  konsolide bütçe tanımından merkezi yönetim bütçe 

tanımına geçilmesi nedeni ile verilerin derlenip toparlanması için 

belli bir zamana ihtiyaç hissedilmesi doğaldır. Ancak yaklaşık 

olarak aradan dört ay geçmesine rağmen Hazinenin finanse ettiği 

merkezi yönetim nakit dengesinin ve buna göre emanet ve avans 

rakamlarının yayınlanmamasının nedenini anlamak güçtür. Zira 

sisteme yeni katılan birimlerin finansmanı da sonuçta Hazine 

kasalarından yapılmaktadır. 
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Bu nedenle merkezi yönetim bütçe nakit dengesi yerine ona 

gösterge sayılabilecek Hazine nakit dengesi rakamlarına bakmak 

durumundayız.  

Hazine nakit dengesi Mart ayında fazla vermiştir. Aynı ayda 

merkezi yönetim bütçe dengesi  de cüzi miktarda açık vermiştir. 

Kümülatif olarak ise Hazine nakit dengesinin önceki aylarda 

olduğu gibi açıklanan bütçe açığının çok üzerinde açıkla 

kapandığı görünmektedir. 

 Bu açığın ihtiyaç duyurduğu finansman ise  eldeki nakit 

rezervlerin kullanılması ile karşılanmış ve ilk kez iç borçlanmada 

net ödeyici olunmuştur. Mart ayındaki hazine nakit dengesinin 

fazlalılığı da bu duruma katkı sağlamıştır. 

 

 

Kümülatif olarak 

Hazine nakit 

dengesinin önceki 

aylarda olduğu gibi 

açıklanan bütçe 

açığının çok üzerinde 

açıkla kapandığı 

görünmektedir  

 

Açığın finansmanında 

rezervlerin 

kullanılması sonucu 

ilk kez iç 

borçlanmada net 

ödeyici olunmuştur. 

 

 

 


