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Merkezi Yönetim Bütçesi 

Nisan ayında merkezi yönetim bütçe gelirlerinde artış sınırlı kalırken, bütçe performansı geçen yıla kıyasla daha zayıf kaldı. Bütçe 

gelirleri, Nisan’da yıllık bazda %13,1 artışla 65,2 milyar TL olurken, giderler %42,7 artışla 108,4 milyar TL oldu. Böylece bütçe açığı 

2020 Nisan’da 2019’un aynı ayındaki 18,3 milyar TL’den 43,2 milyar TL’ye yükseldi. Faiz dışı açık ise 2019 Nisan ayındaki 13,2 mil-

yar TL’den 26,2 milyar TL’ye çıktı. 

Nisan’da vergi gelirlerindeki düşüş büyük ölçüde alınan tedbirler kapsamında tahsilatların ötelenmesini ve iç talepteki zayıflığı 

yansıtıyor. Vergi gelirleri Nisan’da geçen yılın aynı dönemine göre sadece %0,7 artarken, vergi hariç gelirlerde yıllık bazda %81,2 

artış gerçekleşti. Vergi gelirleri içerisinde aylar arası kaymadan dolayı KDV tahsilatlarına bağlı olarak sadece dahilde alınan mal ve 

hizmet vergileri artarken, diğer kalemlerde sert azalışlar gözlendi. Vergi gelirlerindeki azalışın bir kısmı tahsilatların ötelenmesinden 

kaynaklanırken, dış ticaret üzerinden alınanlarda olduğu gibi bir kısmı da iç talepteki zayıflığın bir sonucu olarak ortaya çıktı. uu dö 

nemde tüketim üzerinden alınan KDV, ÖTV ve ithalde alınan KDV toplamında yıllık bazda %7,4 artarken, reel bazda %3,8’lik daral 

maya işaret etti. Vergi dışı gelirler tarafında ise Nisan’da yıllık bazda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %30,6, faizler, cezalar ve paylar %

228,9 ve alacaklardan tahsilatlar %1315,0 artış kaydetti. 

Giderler tarafında ise Nisan’da hem faiz giderleri, hem de alınan tedbirlerin etkisiyle faiz dışı giderlerde yüksek artışlar gerçekleş-

ti. Nisan’da faiz giderlerinde yıllık bazda %235,4 artarken, faiz dışı giderlerde artış %28,9 seviyesinde gerçekleşti. Faiz dışı giderler 

içerisinde, Nisan’da yıllık bazda mal ve hizmet alımları %8,1, sermaye giderleri %13,3 ve sermaye transferleri %11,7 azalsa da, cari 

transferlerdeki %54,2’lik artış bütçe performansını zayıflattı. Cari transferlerdeki söz konusu artış ise salgın nedeniyle oluşan ekono 

mik tahribatı sınırlamak üzere alınan destekleyici tedbirlerin etkisini yansıtıyor.  

Yılın ilk iki aydaki güçlü sonuçlara rağmen, yıl başından bu yana gerçekleşmeler geçen seneye kıyasla daha zayıf bir tablo ortaya 

koyuyor. Faiz giderlerindeki yıllık bazda artışlar %43,8 olurken, faiz dışı giderlerdeki artış hızı %15,9 ile sınırlı kaldı. uu nedenle top 

lam giderler ilk dört ayda yıllık bazda %19,2 arttı. Öte yandan, Ocak-Nisan döneminde vergi dışı gelirlerindeki %31,3 artışa karşın, 

vergi gelirlerinde artış %10,9’da kaldı. uöylece toplam gelirlerde artış %16,3 olarak gerçekleşti. uu sonuçlarla geçen yıl ilk dört ayda 

54,5 milyar TL olan bütçe açığı 72,8 milyar TL’ye, faiz dışı açık ise 16,0 milyar TL’den 17,5 milyar TL’ye yükseldi. 

Ocak ve Şubat aylarındaki güçlü vergi gelirlerinin ardından Mart ve Nisan aylarındaki zayıf performanslar büyük ölçüde salgın 

kaynaklı etkileri sınırlamak üzere tahsilatların ötelenmesini yansıtıyor. Kısmen de, bazı ürünlere yönelik talepteki azalış ile dış 

ticaretteki duraksamanın vergi gelirlerindeki bu düşüşte etkili olmuş olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla birlikte, ekonomiyi 

desteklemek üzere alınan tedbirlerle harcamalarda artışların Nisan’da bir miktar hızlandığı görülüyor. Önümüzdeki aylarda alı-

nan tedbirlerin etkisi ile gelirlerde zayıflamanın sürmesinin ve bazı harcama kalemlerinde artışların hızlanmasının mümkün olabi-

leceğini düşünüyoruz. Bu nedenle bütçe performansında bozulmanın Mayıs ve Haziran aylarında sürebileceğini değerlendiriyo-

ruz. İkinci yarıda ise salgın sürecinin sona ermesinin ve alınan tedbirlerin bir kısmının geriye alınmasının yanında iç talebin hızlı 

toparlanmasının bütçe performansındaki iyileşme açısından önemli olacağını düşünüyoruz. 

Şakir Turan                                  turans@tskb.com.tr 
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Nis-19 Nis-20 Değişim Ocak-Nisan 2019 Ocak-Nisan 2020 Değişim 2020 Bütçe Hedefleri Bütçe Gerçekleşmesi

Gelirler 57,670 65,245 13.1% 275,952 320,994 16.3% 956,588 33.6%

Vergi 48,771 49,125 0.7% 203,033 225,224 10.9% 784,602 28.7%

Vergi Hariç 8,899 16,120 81.2% 72,919 95,769 31.3% 171,986 55.7%

Harcamalar 75,986 108,443 42.7% 330,430 393,773 19.2% 1,095,461 35.9%

Faiz-dışı 70,904 91,396 28.9% 291,983 338,477 15.9% 956,521 35.4%

Faiz 5,083 17,048 235.4% 38,447 55,296 43.8% 138,940 39.8%

Faiz Dışı Fazla -13,234 -26,151 97.6% -16,031 -17,483 9.1% 67

Bütçe Dengesi -18,317 -43,198 135.8% -54,477 -72,779 33.6% -138,873

Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Milyon TL)
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2020 Türkiye Sınai Kalkınma uankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

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

yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. uelirtilen görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. uu 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 uankası 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 uankası 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. 

uu 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. 

uu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. uu 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 uankası 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. uu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü 

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

uurada 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. uurada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. uu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. uu nedenle, sadece burada yer alan 

bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

TSKB 
Danışmanlık Hizmetleri 
Ekonomik Araştırmalar 

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

FINDIKLI İSTANuUL 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

-2.7%

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

-35%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

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

Kaynak: HMu, TÜİK, TSKu Ekonomik Araştırmalar

Yıllık Değişimler

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

Bütçe Dengesi

Faiz Dışı Denge

Sürdürülebilir Denge = Vergi Gelirleri   Faiz Dışı Giderler


