
15.12.2020 1 

 ekonomi.isbank 
Bütçe Dengesi 
Kasım 2020 

Merkezi yönetim bütçesi Kasım’da 13,4 milyar TL fazla verdi. 

Ekim ayında 4,9 milyar TL açık veren merkezi yönetim 
bütçesi Kasım’da 13,4 milyar TL fazla verdi. Bütçe Kasım 
2019’da 7,8 milyar TL fazla vermişti. Faiz dışı denge de 
Kasım’da 22,9 milyar TL fazla vererek yıllık bazda %50,4 
oranında artış kaydetti. 

Kasım’da bütçe gelirleri yıllık bazda %31,8 artışla 109,7 
milyar TL olurken, bütçe harcamaları %27,5’lik yükselişle 
96,3 milyar TL’ye çıktı. Ocak-Kasım döneminde ise bütçe 
gelirlerinde ve harcamalarında kaydedilen yıllık artışlar 
sırasıyla %16,1 ve %18,8 oldu. Bu dönemde bütçe açığı yıllık 
bazda %42,1 genişleyerek 132,1 milyar TL olurken, Ocak-
Kasım 2019 döneminde 2,8 milyar TL fazla veren faiz dışı 
denge bu yılın aynı döneminde 3 milyar TL açık verdi. 

Vergi gelirleri Kasım’da %35,3 arttı. 

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında 73,4 milyar TL olan vergi 
gelirleri bu yılın aynı döneminde %35,3 artışla 99,3 milyar TL 
düzeyinde gerçekleşti. Kasım ayında iç talep 
göstergelerindeki olumlu görünümün vergi gelirlerindeki 
yükselişte önemli rol oynadığı görülüyor. Bu dönemde özel 
tüketim vergisi (ÖTV) gelirleri %51,3 artarak 21,2 milyar TL 
oldu. ÖTV gelirleri içerisinde önemli paya sahip olan motorlu 
taşıtlar kalemi geçen yıla göre yaklaşık 3,5 kat artışla 6,6 
milyar TL olurken, petrol ve doğalgaz ürünleri kaleminde 
%15,3 artış gözlendi. Kasım’da yıllık bazda hızlı artan 
ithalatın yanı sıra döviz kurlarında yaşanan yükselişin 
etkisiyle ithalde alınan katma değer vergisi yıllık bazda %80,4 
artarak vergi gelirlerini 7,9 milyar TL yukarı çekti. Dâhilde 

alınan KDV gelirlerindeki %81,6’lık artış da vergi gelirlerini 
destekledi.  

Kasım’da faiz giderleri %27,2 arttı. 

Kasım’da bütçe harcamalarındaki yükselişte salgının 
ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlandırmaya yönelik Hazine 
desteklerinin etkisiyle cari transferler kaleminde gözlenen 
8,5 milyar TL’lik artış öne çıktı. Bu dönemde mal ve hizmet 
alım giderlerindeki yıllık %52,3’lük artış da harcamalar 
üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Kasım ayında yıllık 
bazda yüksek oranlı artış kaydeden bir diğer kalem 
gayrimenkul sermaye ve üretim giderleri oldu.  Faiz giderleri 
Kasım’da geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %27,2 
artarak 9,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu tutarın %53’ü 
iç borç faiz ödemelerinden, %29’u dış borç faiz 
ödemelerinden oluştu. 

Beklentiler… 

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler paralelinde yılın 
büyük bir bölümünde bozulma eğilimi sergileyen bütçe 
görünümü Ekim ayındaki ılımlı görünümün ardından 
Kasım’da vergi gelirlerindeki güçlü artışın etkisiyle olumlu bir 
performans sergiledi. Aralık ayında yapılan açıklamayla 5 
milyar TL tutarında yeni bir destek paketi hazırlandığı, 
uygulanmakta olan KDV ve stopaj indirimlerinin süresinin de 
1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu. Yeniden 
sıkılaştırılmaya başlanan kısıtlayıcı önlemlerin yanı sıra 
önümüzdeki yıl ortasına kadar uzatılacağı açıklanan 
desteklerin etkisiyle bütçe görünümünün bir süre daha 
salgının etkilerine bağlı kalacağı anlaşılıyor.  

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

2019 2020 Değişim 2019 2020 Değişim Hedefi Tahmini Tahmini (%)
Harcamalar 75,5 96,3 27,5 895,4 1.064,0 18,8 1.095,5 1.212,3 87,8
  Faiz Harcamaları 7,5 9,5 27,2 95,8 129,1 34,8 138,9 137,4 93,9
  Faiz Dışı Harcamalar 68,0 86,8 27,6 799,6 934,9 16,9 956,5 1.074,9 87,0
Gelirler 83,3 109,7 31,8 802,5 931,9 16,1 956,6 973,1 95,8
  Vergi Gelirleri 73,4 99,2 35,3 613,2 754,6 23,0 784,6 790,7 95,4
  Diğer Gelirler 9,9 10,5 5,8 189,2 177,3 -6,3 172,0 182,4 97,2
Bütçe Dengesi 7,8 13,4 72,7 -92,9 -132,1 42,1 -138,9 -239,2 55,2
Faiz Dışı Denge 15,2 22,9 50,4 2,8 -3,0 - 0,1 -101,8 2,9
Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.
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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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