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Merkezi Yönetim Bütçesi 

Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi vergi hariç gelirlerdeki hızlı artışın desteği ve faiz dışı giderlerdeki 

sınırlı artışla fazla verdi. 

Vergi gelirlerinde iç talepteki toparlanma etkili olurken, TCMB kârı ve yedek akçeden yapılan aktarım 

vergi dışı gelirleri destekledi. Vergi gelirleri Ocak’ta geçen yılın aynı dönemine göre %21,1 artarak 67,42    

milyar TL’ye olurken, en yüksek katkıyı harçlar ve dış ticaret üzerinden alınan vergiler yaptı. Kurumlar vergisi 

tahsilatındaki azalışa karşın tüketim üzerinden alınan KDV, ÖTV ve ithalde alınan KDV’nin toplamında Ocak’ta 

yıllık bazda nominal bazda %22,6, reel olarak ise %9,4 artış kaydedildi. Vergi hariç gelirlerdeki yıllık bazda 

artış %32,7 olarak gerçekleşirken toplam bütçe gelirleri %26,0 artarak 122,17 milyar TL’ye çıktı. 

Harcamalar tarafında geçen yılın yüksek bazının etkisiyle bazı kalemlerde daralma yaşanırken, faiz gider-

lerinde yüksek artışın sürdüğü görülüyor. Ocak’ta faiz giderleri yıllık bazda %75,1 artarak 12,7 milyar TL’ye 

ulaşırken faiz dışı giderlerde yıllık bazda artış %4,0’da sınırlı kaldı. Faiz dışı giderler içerisinde ise, personel 

giderleri, mal ve hizmet alımları ve cari transferler gibi esnekliği düşük kalemlerde artışların sırasıyla %22,4, 

%20,0 ve %18,1 ile yüksek kaldığı görülüyor. Öte yandan, geçen yıl Ocak’ta yüksek artışların görüldüğü 

sermaye giderleri ve sermaye transferlerinde sırasıyla %16,1 ve %99,6’lık azalışlar toplam faiz dışı giderlerde-

ki artışı sınırlayan unsurlar olarak öne çıkıyor. 

Bu sonuçlara ek olarak Ocak’ta TCMB’nin kâr ve yedek akçe aktarımı bütçedeki iyileşmeyi güçlendirdi. 

Geçen yıla kıyasla TCMB kârı ve yedek akçe kaynaklı 6,8 milyar TL daha fazla gelir elde edilirken, merkezi 

yönetim toplam bütçe fazlası 2019’un aynı ayındaki 5,1 milyar TL’den 2020 Ocak’ta 21,5 milyar TL’ye 

yükseldi. Faiz dışı fazla ise aynı dönemde 12,4 milyar TL’den 34,2 milyar TL’ye çıktı. 

Vergi gelirleri içerisinde, 2019 son çeyrekten bu yana gözlenen iç talepteki toparlanmanın etkilerinin yeni 

yılın ilk ayında da devam ettiği görülüyor. Bununla birlikte, geçen yılın başında önden yüklemeli yapılan 

yatırım harcamaları bazı harcama kalemlerinde yüksek artışlara yol açmıştı. Bu yıl ise baz etkisiyle tersi 

yaşanıyor. Önümüzdeki bir kaç ay daha bu eğilimin süreceğini değerlendiriyoruz. Yılın tamamında ise iç 

talepteki artışların aynı hızda sürmesi zor olduğu için harcamalar tarafında yapılacak tasarruflar ve vergi 

dışı kalemlerden sağlanacak gelirlerin bütçe performansı açısından önemli olacağını düşünüyoruz.  

Şakir Turan                                  turans@tskb.com.tr 
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Oca-19 Oca-20 Değişim Oca-20 2020 Bütçe Hedefleri Pay

Gelirler 96,951 122,170 26.0% 122,170 956,588 12.8%

Vergi 55,675 67,416 21.1% 67,416 784,602 8.6%

Vergi Hariç 41,276 54,754 32.7% 54,754 171,986 31.8%

Harcamalar 91,860 100,669 9.6% 100,669 1,095,461 9.2%

Faiz-dışı 84,581 87,924 4.0% 87,924 956,521 9.2%

Faiz 7,279 12,745 75.1% 12,745 138,940 9.2%

Faiz Dışı Fazla 12,370 34,247 176.9% 34,247 67

Bütçe Dengesi 5,091 21,501 322.4% 21,501 -138,873

Merkezi Yönetim Bütçe Gerçeklemeleri (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 

25.9%

9.6%

13.1%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kaynak: HMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar

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


