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Merkezi Yönetim Bütçesi 

2019’da bütçe açığı vergi dışı gelirlerin desteği ile beklentinin hafif altında kaldı. Bu dönemde harcamaların yüksek artışını 

korumasıyla bütçe açığı genişlemeye devam etti. 2019 Aralık’ta merkezi yönetim bütçe gelirleri 2018’in aynı dönemine göre 

%9,1 artarak 73,3 milyar TL olurken, harcamalar yıllık bazda %21,8 artışla 104,1 milyar TL’ye ulaştı. Böylece, genel bütçe 

dengesinde önceki yılın aynı dönemine göre %68,3 artışla 30,8 milyar TL açık oluştu. Aynı dönemde faiz dışı açık ise %64,3 

genişleyerek 26,6 milyar TL oldu. 

Aralık ayı içerisinde vergi tahsilatları güçlü seyretse de vergi dışı kalemlerdeki zayıflık toplam gelirlerde artışı sınırladı. Top-

lam vergi gelirleri Aralık’ta yıllık bazda %31,3 artarken, en yüksek katkıyı mülkiyet üzerinden alınan vergiler ve dahilde alınan 

mal ve hizmet vergileri yaptı. Öte yandan, kurumlar vergisinde Aralık’ta %12,1 azalış meydana gelirken, uluslararası ticaret 

üzerinden alınan vergide yıllık bazda artış %27,1’de kaldı. Vergi dışı kalemlerde ise faiz gelirleri, alacaklardan tahsilat ve özel 

bütçeli idarelerin gelirlerindeki zayıflıklar öne çıktı. 

Öte yandan, Aralık 2019’da faiz giderleri ikiye katlanırken, faiz dışı harcamalarda genele yayılan bir tasarruf eğilimi görülme-

di. Yıl içerisindeki dağılımı açısından en az yoğun olan Aralık’ta faiz giderleri yıllık bazda %100,1 artarak 4,2 milyar TL’de gerçek-

leşti. Bununla birlikte, toplam faiz dışı giderler yıllık bazda Aralık’ta %19,8 artarken, en yüksek artış %53,0 ile mal ve hizmet 

alımlarında gözlendi. Bunu yıllık bazda %29,3 ile cari transferler kalemi takip ederken, sermaye giderleri ve sermaye transferle-

rinde sırasıyla %11,6 ve %0,1’lik azalışlar yaşandı. 

Aralık ayı sonuçlarıyla birlikte, 2019 son çeyrekteki gerçekleşmeler ekonomik aktiviteye ilişkin diğer öncü verilerle uyumlu 

bir tablo ortaya koyuyor. Faiz dışı giderler son çeyrekte reel olarak %2,2 artış ile ilk üç çeyrekteki artışın yarısı kadar gerçekle-

şerek, büyümeye kamudan gelecek katkının yavaşlamış olabileceğine işaret etti. Bununla birlikte, tüketim üzerinden alınan 

vergilerin reel olarak dördüncü çeyrekte yıllık bazda %10’u aşan artışı GSYH içindeki özel sektör tüketiminde %4,5’lik bir artışa 

karşılık geliyor. 

2019 genelinde bütçe açığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) tahmininin hafif altında kalırken, faiz dışı dengede beklentiler aşıl-

dı. Vergi gelirleri 2019 genelinde bir önceki yıla göre %8,3’lük sınırlı bir artışla 673,3 milyar TL’de kalırken, vergi hariç gelirler %

48,4 artarak 202,5 milyar TL’yi buldu. Aynı dönemde faiz giderleri %35,1 artışla 99,9 milyar TL’ye çıkarken, faiz dışı giderler %

18,9 genişleyerek 899,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu sonuçlarla bütçe açığı yıllık bazda %69,9 artarak GSYH’nin %2,9’una karşılık gele-

cek tutarda 123,7 milyar TL olarak gerçekleşti. 2018 yılında 1,1 milyar TL fazla veren faiz dışı dengede ise 2019’da 23,8 milyar 

TL açık oluştu. Ekim ayında açıklanan YEP’te bütçe açığı için 125 milyar TL, faiz dışı denge için ise 21,5 milyar TL tahminler pay-

laşılmıştı. 2020 yılında ise bütçede harcamalar tarafında tasarrufların sınırlı kalacağını değerlendirirken, iç talepteki toparlanma 

ve dolayısıyla vergi gelirlerindeki iyileşmenin genel performanstaki iyileşme açısından önemli olacağını düşünüyoruz. 

Şakir Turan                                  turans@tskb.com.tr 
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Ara-18 Ara-19 Değişim Ocak-Aralık 2018 Ocak-Aralık 2019 Değişim

Gelirler 67,179 73,317 9.1% 757,996 875,796 15.5%

Vergi 45,752 60,073 31.3% 621,536 673,315 8.3%

Vergi Hariç 21,427 13,244 -38.2% 136,460 202,482 48.4%

Harcamalar 85,448 104,072 21.8% 830,809 999,489 20.3%

Faiz-dışı 83,367 99,907 19.8% 756,848 899,550 18.9%

Faiz 2,081 4,165 100.1% 73,961 99,940 35.1%

Faiz Dışı Fazla -16,188 -26,590 64.3% 1,148 -23,754 -2168.7%

Bütçe Dengesi -18,269 -30,755 68.3% -72,813 -123,693 69.9%
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2020 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem 

yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda 

mevzuat, uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. 

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. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya 

sağlamış olabilir. 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu 

yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım 

tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri 

bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler. 

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.  

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak 

kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan 

bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

TSKB 
Danışmanlık Hizmetleri 
Ekonomik Araştırmalar 

ekonomikarastirmalar@tskb.com.tr 
MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 
Tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34 
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Yıllıklandırılmış Değişimler

Toplam Gelirler Vergi Gelirleri Vergi Dışı Gelirler
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Yıllıklandırılmış Değişimler

Toplam Giderler Faiz Hariç Giderler Faiz Giderleri
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Yıllık Değişimler

Reel Tüketim Vergisi Yurtiçi Tüketim (Sağ Eksen)
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Bütçe Performans Göstergeleri (12 Aylık Toplamlar, Milyar TL)

Bütçe Dengesi

Faiz Dışı Denge

Sürdürülebilir Denge = Vergi Gelirleri - Faiz Dışı Giderler


