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Merkezi yönetim bütçesi Mayıs’ta 17,3 milyar TL açık verdi.   

Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe açığı yıllık bazda %43,5 
oranında artarak 17,3 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde bütçe gelirleri yıllık bazda %4,8 daralarak 68,1 
milyar TL olurken, bütçe harcamaları %2,2 artışla 85,4 milyar 
TL’ye ulaştı. Bu dönemde faiz dışı denge 7,6 milyar TL açık 
verdi.  

Ocak-Mayıs döneminde bütçe harcamaları yıllık bazda %15,7 
oranında artarken, gelirler %12,0 genişledi. Böylece, 
geçtiğimiz yılın ilk beş aylık döneminde 66,5 milyar TL olan 
bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde 90,1 milyar TL 
düzeyinde gerçekleşti. 

Vergi gelirleri yıllık bazda geriledi.  

Vergi gelirleri Mayıs’ta yıllık bazda %7,6 oranında azalarak 
55,3 milyar TL oldu. Bu dönemde ithalde alınan KDV ve gelir 
vergisi kalemlerinde kaydedilen hızlı düşüşler vergi gelirlerini 
aşağı çeken temel faktörler olurken, kurumlar vergisi 
kalemindeki %41,7’lik yükseliş vergi gelirlerindeki daralmayı 
sınırlandırdı. Mayıs’ta dahilde alınan KDV gelirleri ve ÖTV 
gelirleri de sırasıyla yıllık bazda %42,8 ve %5 oranında 
geriledi. Öte yandan, ÖTV gelirleri içerisinde %13’lük paya 
sahip motorlu taşıtlar kaleminde %77,9, %5’lik paya sahip 
dayanıklı tüketim ve diğer mallar kaleminde %34,3 artış 
kaydedildi. Bu gelişmede geçtiğimiz yılki vergi indirimlerine 
bağlı olarak ortaya çıkan düşük baz etkisi önemli rol oynadı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faiz harcamalarında artış… 

Mayıs ayında bütçe giderleri içinde sosyal güvenlik açık 
finansmanı ve faiz giderlerindeki yükseliş öne çıkıyor. Bu 
dönemde cari transferlerin Hazine yardımları kalemi altında 
izlenen sosyal güvenlik açık finansmanı kalemi yaklaşık 4,5 
katına çıkarak 9,2 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Öte 
yandan, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yüksek düzeyde 
gerçekleşen faturalı ödemeler alt kaleminin bu yıl Nisan 
ayında benzer bir seviyede gerçekleşmesi nedeniyle cari 
transferlerin toplamında Mayıs’ta yıllık bazda %6,8’lik düşüş 
gözlendi.  

Faiz giderleri Mayıs’ta %21,8 artarak 9,7 milyar TL oldu. Bu 
dönemde iç borç faiz ödemeleri %19 oranında artarak 6,0 
milyar TL düzeyinde gerçekleşirken, dış borç faiz ödemeleri 
%30 oranında artarak 2,6 milyar TL’ye çıktı. Personel 
giderleri de %7,8 artarak bütçe harcamalarını yukarı yönlü 
etkiledi. 

Beklentiler…  
Merkezi yönetim bütçesi salgın sürecinde ekonomik 
aktiviteyi desteklemek amacıyla kamu maliyesi tarafında 
alınan önlemlerin etkisiyle Mart ayından itibaren olumsuz bir 
görünüm sundu. Yılın ikinci yarısında ise iç talepte beklenen 
toparlanmayla birlikte vergi gelirlerinin bütçe dengesini 
destekleyebileceğini, ancak yıl sonu bütçe açığı hedefinin 
yukarı yönlü güncellemeye ihtiyaç duyulacağını 
öngörüyoruz.  

 Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Datastream  
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Vergi Gelirleri Vergi Dışı Gelirler (sağ eksen)

Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)

% % 2020 Bütçe Gerç./ Bütçe

2019 2020 Değişim 2019 2020 Değişim Hedefi Hedefi (%)

Harcamalar 83,6 85,4 2,2 414,0 479,2 15,7 1.095,5 43,7

  Faiz Harcamaları 7,9 9,7 21,8 46,4 65,0 40,0 138,9 46,8

  Faiz Dışı Harcamalar 75,7 75,8 0,2 367,6 414,3 12,7 956,5 43,3

Gelirler 71,6 68,1 -4,8 347,5 389,1 12,0 956,6 40,7

  Vergi Gelirleri 59,8 55,3 -7,6 262,9 280,5 6,7 784,6 35,8

  Diğer Gelirler 11,7 12,9 9,8 84,6 108,6 28,4 172,0 63,2

Bütçe Dengesi -12,1 -17,3 43,5 -66,5 -90,1 35,4 -138,9 64,9

Faiz Dışı Denge -4,1 -7,6 85,6 -20,1 -25,1 24,7 0,1 -

Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

Mayıs Ocak-Mayıs

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. 

İktisadi Araştırmalar Bölümü 
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