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Merkezi Yönetim Bütçesi 

Mayıs ayında harcamaların yavaşlamasına rağmen gelirlerdeki düşüşün sürmesiyle merkezi yönetim bütçesi geçen yıla 

kıyasla zayıf sonuçlar ortaya koymaya devam etti. Mayıs’ta bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 azalarak 

55,3 milyar TL’ye inerken, giderler aynı dönemde %2,2 artarak 85,4 milyar TL’ye çıktı. Böylece toplam bütçe açığı 2020 

Mayıs’ta 2019’un aynı ayındaki 12,0 milyar TL’den 17,3 milyar TL’ye çıktı. Faiz dışı açık ise 2019 Mayıs’ındaki 4,1 milyar 

TL’den 7,6 milyar TL’ye genişledi. 

Gelirlerdeki azalış, iç talepteki zayıflık ve salgın sürecindeki tedbirler kapsamındaki vergi tahsilatlarının ötelenmesini yan-

sıtıyor. Vergi gelirleri Mayıs’ta geçen yılın aynı dönemine göre %7,6 azalırken, vergi hariç gelirlerde yıllık bazda %9,8 artış 

gerçekleşti. Vergi gelirleri içerisinde yıllık bazda en sert düşüş %52,1 ile başka yerde sınıflandırılamayan diğer vergilerde ya-

şanırken, bunu %50,7 ile harçlar, %28,8 ile uluslararası ticaretten alınan KDV ve %28,4 ile gelir vergisi takip etti. Bu dönemde 

tüketim üzerinden alınan KDV, ÖTV ve ithalde alınan KDV toplamı yıllık bazda nominal olarak %20,1, reel olarak ise %28,3 

daralmaya işaret etti. Vergi dışı gelirler tarafında ise Mayıs’ta yıllık bazda sermaye gelirleri %150,1, teşebbüs ve mülkiyet 

gelirleri %129,0, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri %88,1 ve alacaklardan tahsilatlar %74,6 artış kaydetti. 

Giderler tarafında Mayıs’ta aylar arası kaymaların etkisiyle sert hareketler kaydedildi. Nisan’daki hızlı artışın ardından Ma-

yıs’ta faiz giderlerinde yıllık bazda artış %21,8 olarak gerçekleşti. Faiz dışı giderlerde ise yıllık bazda sadece %0,2 yaşandı. Bu 

dönemde mal ve hizmet alımları yıllık bazda %8,4 azalırken, cari transferler %6,8 geriledi. Öte yandan, sermaye transferle-

rinde %131,8’lik genişleme meydana geldi. Aylık bazda kaymalardan dolayı harcama bileşenlerinde sert hareketler görülür-

ken, üç aylık ortamalar harcama bileşenlerindeki yavaşlama eğiliminin genel olarak yavaş olduğuna işaret ediyor. 

Sene başındaki iyi performansa rağmen, ilk beş ayın bütçe sonuçları salgın etkisini yansıtan zayıf bir performans ortaya 

koyuyor. Ocak-Mayıs döneminde faiz giderlerindeki yıllık bazda artışlar %40’ı bulurken, faiz dışı giderlerdeki artış %12,7’de 

sınırlı kaldı. Bu nedenle toplam giderler ilk beş ayda yıllık bazda %15,7 arttı. Öte yandan, Ocak-Mayıs döneminde vergi dışı 

gelirlerindeki %28,4 artışa karşın, vergi gelirlerinde artış %6,7 ile sınırlı kaldı. Böylece toplam gelirlerde artış %12,0 olarak 

gerçekleşti. Bu sonuçlarla geçen yıl ilk beş ayda 66,5 milyar TL olan bütçe açığı 90,1 milyar TL’ye, faiz dışı açık ise 20,1 milyar 

TL’den 25,1 milyar TL’ye yükseldi. 

Vergi gelirlerindeki zayıflama büyük ölçüde salgın kaynaklı etkileri sınırlamak üzere vergi tahsilatlarının ötelenmesini yan-

sıtıyor. Bununla birlikte, Mayıs’ta iç talepteki ve ithalattaki zayıflamanın etkisiyle vergi gelirlerinde düşüş yaşandı. Öte 

yandan, bazı harcama kalemlerindeki tasarrufların bu dönemde bütçe performansındaki bozulmayı sınırladığı görülüyor. 

Önümüzdeki dönemde ise salgına ilişkin belirsizlikler sürerken, alınan tedbirlerin ne ölçüde geriye alınacağı ve iç talebin 

ne hızda toparlanacağının bütçe performansındaki iyileşme açısından önemli olacağını düşünüyoruz.  

Şakir Turan                                  turans@tskb.com.tr 

15/06/2020 

May-19 May-20 Değişim Ocak-Mayıs 2019 Ocak-Mayıs 2020 Değişim 2020 Bütçe Hedefleri Bütçe Gerçekleşmesi

Gelirler 71,551 68,145 -4.8% 347,503 389,139 12.0% 956,588 40.7%

Vergi 59,833 55,281 -7.6% 262,866 280,506 6.7% 784,602 35.8%

Vergi Hariç 11,718 12,864 9.8% 84,637 108,633 28.4% 171,986 63.2%

Harcamalar 83,603 85,446 2.2% 414,033 479,219 15.7% 1,095,461 43.7%

Faiz-dışı 75,666 75,782 0.2% 367,649 414,259 12.7% 956,521 43.3%

Faiz 7,937 9,664 21.8% 46,384 64,960 40.0% 138,940 46.8%

Faiz Dışı Fazla -4,116 -7,637 85.6% -20,146 -25,120 24.7% 67

Bütçe Dengesi -12,052 -17,301 43.5% -66,530 -90,080 35.4% -138,873

Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Milyon TL)
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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

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kaynak: HMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar

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


