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Merkezi yönetim bütçesi Şubat’ta 7,4 milyar TL açık verdi.   

Şubat ayında merkezi yönetim bütçe açığı yıllık bazda %56,1 
oranında daralarak 7,4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde bütçe gelirleri yıllık bazda %28,6 genişleyerek 86,1 
milyar TL olurken, bütçe harcamaları da %11,7 artışla 93,5 
milyar TL’ye ulaştı. 2019’un Şubat ayında 2,1 milyar TL açık 
veren faiz dışı denge, bu yılın aynı ayında 6,8 milyar TL fazla 
verdi. 

Ocak-Şubat döneminde bütçe harcamaları %10,6 oranında 
artarken, gelirler %27,1 genişledi. Böylece, 2019’un ilk iki 
ayında 11,7 milyar TL açık veren bütçe, bu yılın aynı 
döneminde 14,1 milyar TL fazla verdi.  

Vergi gelirleri yıllık bazda %24,7 genişledi.  

Vergi gelirleri  yılın ikinci ayında %24,7 oranında yükselerek 
bütçe gelirlerindeki artışa 21,3 puan katkı sağladı. Söz 
konusu katkıda kurumlar geçici vergisinde kaydedilen 7,7 
milyar TL’lik (%42,8) yükselişin önemli rol oynadığı  görüldü. 
Ayrıca, ekonomik aktivitede yaşanan toparlanmanın da 
etkisiyle ithalde alınan KDV 1,6 milyar TL (%18,6) genişledi. 
Otomotiv pazarındaki hareketliliğin yanı sıra geçen yıl 
uygulanan vergi indiriminin kalkmasının da etkisiyle motorlu 
kara taşıtlarından alınan ÖTV 1,3 milyar TL (%232,5) 
yükseldi.  

Ocak-Şubat döneminde vergi gelirlerinin yanında yılın ilk 
ayında TCMB kârının bütçeye aktarılmasının desteğiyle artan 

teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin bütçe performansında 
olumlu rol oynadığı görülüyor. Bu dönemde, faiz gelirlerinde 
kaydedilen %379,4’lük yükseliş de bütçe gelirlerindeki artışta 
öne çıktı. 

Faiz harcamalarında düşüş… 

Şubat ayında bütçe giderleri içinde TCDD’ye aktarılan 
kaynağın etkisiyle borç verme kalemindeki %165,5’lik 
yükseliş öne çıkıyor. Ayrıca, müteahhitlik giderlerindeki yıllık 
artışa bağlı olarak mal ve hizmet alımı harcamalarındaki 
genişleme de bütçe giderlerindeki artışta önemli rol oynadı.  
Bu dönemde faiz giderleri ise %3,7 düşüş kaydetti. 

Ocak-Şubat 2019 döneminde yapılmış olan 5,8 milyar TL 
düzeyindeki sermaye aktarımının yarattığı yüksek baz 
etkisiyle, sermaye transferleri bu yılın ilk iki ayında %93,9 
daraldı. Böylece sermaye transferlerindeki düşüş bütçe 
giderlerindeki artışı 3,1 puan sınırladı. 

Beklentiler…  

Koronavirüs salgınının yarattığı endişelerle birlikte ekonomik 
aktivitenin seyrine ilişkin belirsizlikler yükseliyor. Türkiye 
henüz daha az enfekte olmuş bir ülke konumunda olsa da, 
küresel arz ve talep şokunun Türkiye’de büyümeyi 
yavaşlatması halinde kamu maliyesi aracılığıyla ekonomiye 
verilen desteğin sürdürülmesinin gerekebileceğini, bu 
durumun da bütçe göstergelerini olumsuz yönde 
etkileyebileceğini değerlendiriyoruz.   

 Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Datastream  
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Merkezi  Yönetim Bütçesi (milyar TL)
% % 2020 BütçeGerç ./  Bütçe Hedefi

2019 2020 Değişim 2019 2020 Değişim Hedefi Tahmini (%)
Harcamalar 83,7 93,5 11,7 175,6 194,2 10,6 1.095,5 17,7
  Faiz Harcamaları 14,7 14,2 -3,7 22,0 26,9 22,4 138,9 19,4
  Faiz Dışı Harcamalar 69,0 79,3 14,9 153,6 167,3 8,9 956,5 17,5
Gelirler 67,0 86,1 28,6 163,9 208,3 27,1 956,6 21,8
  Vergi Gelirleri 57,5 71,7 24,7 113,2 139,1 22,9 784,6 17,7
  Diğer Gelirler 9,5 14,4 52,2 50,7 69,2 36,3 172,0 40,2
Bütçe Dengesi -16,8 -7 ,4 -56,1 -11,7 14,1 - -138,9 -
Faiz Dışı  Denge -2 ,1 6,8 - 10,3 41,0 298,6 0,1 -
Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

Şubat Ocak-Şubat

https://ekonomi.isbank.com.tr/
https://twitter.com/ekonomi_isbank
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Bütün yayınlarımıza https://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 

YASAL UYARI 

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlan-

mıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen 

görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleri-

dir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. 

Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle 

doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.  

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtıla-

maz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır. 
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