
 

 

 

 

Kasım 2020 

Merkezi Yönetim Bütçesi 

Kasım’da harcamalardaki artışın vergi gelirlerinde artışa kıyasla yavaş kalmasıyla bütçe geçen yılın aynı dönemine göre daha iyi 

performans ortaya koydu. Öte yandan, faiz giderlerindeki yüksek oranlı artış bütçedeki iyileşmeyi sınırladı. Merkezi yönetim 

bütçesinde toplam harcamalar Kasım’da 2019’un aynı dönemine göre %27,5 artarak 96,3 milyar TL olurken, gelirler aynı dö-

nemde %31,8 artışla 109,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Böylece 2019 Kasım’da 7,8 milyar TL olan bütçe fazlası 2020’nin aynı 

ayında 13,4 milyar TL’ye yükseldi. Kasım 2019’da 15,2 milyar TL olan faiz dışı fazla 22,9 milyar TL’ye çıktı. 

Vergi gelirlerindeki artış iç talebin Kasım’da gücünü büyük ölçüde koruduğunu teyit etti. Vergi gelirleri Kasım’da geçen yılın aynı 

dönemine göre %35,3 artarken, vergi hariç gelirlerde yıllık bazda artış %5,8 ile sınırlı kaldı. Vergi gelirleri içerisinde uluslararası 

ticaretten alınan vergiler %81,5 ile en çok tahsilat artışı yapılan kalem olurken, dahilde alınan mal ve hizmet vergisi %53,7 artış 

kaydetti. Dahilde alınan vergilerin detaylarında KDV tahsilatlarında %81,6, ÖTV tahsilatlarında %51,3 oranında artışlar yaşandı. Bu 

sonuçlarla tüketim üzerinden alınan kalemlerin toplamındaki reel artış Kasım’da yıllık bazda %45,9 ile bir önceki aya göre sınırlı bir 

yavaşlaya işaret etti. Öte yandan, reel olarak Kasım’da gelir vergisi tahsilatı azalırken, kurumlar vergisi sınırlı bir artış kaydetti. 

Giderler tarafında Kasım’da hemen her kalemde hızlanma yaşandı. Kasım’da yıllık bazda sermaye transferlerinde %119,4’lük artış 

yaşanırken, mal ve hizmet alımlarında Ekim’deki daralmanın ardından %52,3’lük artış meydana geldi. Personel giderlerinde yıllık 

artış %12,3 ile görece yavaş görünmekle birlikte borç verme kalemi dışındaki belli başlı faiz dışı gider kalemlerinde artışlar Ekim 

ayına göre daha yüksek kaldı. Bununla birlikte, faiz giderlerinde yıllık artış %27,2 ile önceki aylara göre daha yavaş gerçekleşti. 

Vergi gelirlerinde yılın ikinci yarısındaki toparlanmaya rağmen Ocak-Kasım bütçe gerçekleşmeleri geçen yılın altında kalmayı 

sürdürdü. Haziran sonrasında iç talepteki canlanmayla artışa geçen vergi gelirleri Ocak-Kasım döneminde yıllık bazda %23,0 artar-

ken, vergi dışı gelirler %6,3 azaldı. Bu sonuçlarla toplam gelirlerde artış %16,1 seviyesinde gerçekleşti. Giderler tarafında istikrarlı 

bir yavaşlama gözlenmezken, Ocak-Kasım döneminde faiz dışı giderler yıllık bazda %16,9, faiz giderleri %34,8 ve toplam giderler %

18,8 artış kaydetti. Bu sonuçlarla 2019 Ocak-Kasım döneminde 2,8 milyar TL olan faiz dışı fazla 2020’nin aynı dönemde 3,0 milyar 

TL açığa döndü. Bu dönemde bütçe açığı 92,9 milyar TL’den 132,0 milyar TL’ye genişledi. 

Kasım ayı sonuçları ekonominin normalleşmesi ve iç talebin yavaşlayarak olsa gücünü korumasıyla belli başlı vergi kalemlerinde 

yakalanan hızlı artışları yansıtıyor. Bununla birlikte, harcamalardaki yüksek artış büyük ölçüde salgınla mücadele kapsamındaki 

tedbirlerin etkisiyle devam ediyor. Bu nedenle bütçedeki iyileşmenin kısa süreli kalabileceğine işaret ediyor. Aralık ayı ve sonra-

sında iç talebin yavaşlayacak olması nedeniyle gelirlerde ivme kaybı başlayabilir. Aynı zamanda harcamalar salgına karşı alınan 

tedbirlere bağlı olarak artabilecektir. Bu nedenle 2021 ilk çeyrek sonuna kadar kadar bütçe performansında yeniden bir zayıfla-

ma yaşanabilecektir. Bu eğilimlerle 2020 için %4 civarında kalabileceğini hesapladığımız bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya 

(GSYH) oranının 2021 yılında da hemen hemen aynı seviyede kalabileceğini tahmin ediyoruz.  

Şakir Turan                                  turans@tskb.com.tr 
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2020 Bütçe 

Hedefleri

Yeni 

Tahminler

Bütçe 

Gerçekleşmesi

Yeni Tahminlerin 

Gerçekleşmesi

Gelirler 83,289 109,746 31.8% 802,479 931,934 16.1% 956,588 973,129 97.4% 95.8%

Vergi 73,363 99,248 35.3% 613,242 754,593 23.0% 784,602 790,725 96.2% 95.4%

Vergi Hariç 9,926 10,498 5.8% 189,238 177,341 -6.3% 171,986 182,404 103.1% 97.2%

Harcamalar 75,513 96,316 27.5% 895,418 1,063,987 18.8% 1,095,461 1,212,297 97.1% 87.8%

Faiz-dışı 68,050 86,824 27.6% 799,643 934,914 16.9% 956,521 1,074,897 97.7% 87.0%

Faiz 7,463 9,492 27.2% 95,775 129,073 34.8% 138,940 137,400 92.9% 93.9%

Faiz Dışı Fazla 15,239 22,922 50.4% 2,836 -2,980 -205.0% 67 -101,768

Bütçe Dengesi 7,776 13,430 72.7% -92,938 -132,053 42.1% -138,873 -239,168
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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

-300.0

-250.0

-200.0

-150.0

-100.0

-50.0

0.0

50.0

100.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kaynak: HMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar

Bütçe Performans Göstergeleri (12 Aylık Toplamlar, Milyar TL)

Bütçe Dengesi

Faiz Dışı Denge

Sürdürülebilir Denge = Vergi Gelirleri - Faiz Dışı Giderler
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Yıllık Değişimler

Reel Tüketim Vergisi Yurtiçi Tüketim (Sağ Eksen)


