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Bütçe Dengesi 
Ocak 2021 

Merkezi yönetim bütçesi Ocak’ta 24,2 milyar TL açık verdi.  

Bütçe gelirleri Ocak’ta yıllık bazda %26,7 azalarak 89,6 
milyar TL’ye gerilerken, bütçe harcamaları %13 
genişleyerek 113,8 milyar TL’ye ulaştı. Böylece geçtiğimiz 
yılın Ocak ayında 21,5 milyar TL fazla veren merkezi 
yönetim bütçesi, bu yılın aynı döneminde 24,2 milyar TL 
açık verdi. 2020’nin Ocak ayında 34,2 milyar TL fazla veren 
faiz dışı denge de, bu yılın aynı ayında 2,2 milyar TL açık 
verdi.  

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde sert düşüş… 

Ocak 2020’de TCMB kârının bütçeye aktarılmasına bağlı 
olarak 42,5 milyar TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bu 
yıl 1,6 milyar TL’ye gerilerken, bu gelişme bütçe 
gelirlerinde yaşanan düşüşte belirleyici oldu. Ocak ayında 
vergi gelirleri de yıllık bazda %17,5 artarak 79,2 milyar TL 
düzeyinde gerçekleşti. 2020 yılı içinde yapılan ÖTV artışının 
yanı sıra Ocak ayında otomotiv pazarında yaşanan %60'lık 
genişlemenin de desteğiyle motorlu kara taşıtlarından 
alınan ÖTV yılın ilk ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla 
%285 oranında artarak bütçe gelirlerini olumlu yönde 
etkiledi. Yılın ilk ayında döviz kurlarında yıllık bazda 
yaşanan yükselişin de etkisiyle Ocak ayında ithalde alınan 
KDV gelirleri 2020’nin aynı ayına kıyasla %43,1 artış 
kaydetti. Dâhilde alınan KDV gelirleri de yıllık bazda %35,6 
artarak bütçe görünümünü destekleyen önemli bir kalem 
oldu.  

 

Ocak’ta faiz giderleri %72,2 arttı. 

Ocak ayında faiz harcamaları ve faiz dışı harcamalar yıllık 
bazda sırasıyla %72,2 ve %4,4 arttı. Bu dönemde iç borç 
faiz ödemeleri yaklaşık iki katına çıkarak 19,7 milyar TL 
olurken, dış borç faiz ödemeleri %38,8 azalışla 1,5 milyar 
TL düzeyinde gerçekleşti. Faiz dışı harcamalarda salgın 
nedeniyle alınan tedbirler Hazine yardımları kalemini 
artırdı.  Böylece, cari transferler faiz dışı harcamalardaki 
artışta öne çıktı. Öte yandan, gayrimenkul sermaye ve 
üretim giderlerindeki %71,8’lik düşüşün bütçe 
görünümündeki bozulmayı sınırladığı izlendi.  

Beklentiler…  

Salgına bağlı olarak uygulanan tedbirlerin bütçe 
göstergeleri üzerindeki sınırlandırıcı etkisi 2021’in ilk 
ayında da sürdü. Salgına karşı alınmaya devam edilen 
tedbirler ve yıl ortasına kadar uzatılan vergi ertelemeleri 
yılın ilk yarısında bütçe görünümünün baskı altında 
kalabileceğine işaret ediyor.   

 

  

 

 Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Datastream  

Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)
% 2021 Bütçe Gerç./ Hedef

2020 2021 Değişim Hedefi (%)
Harcamalar 100,7 113,8 13,0 1.346,1 8,5
  Faiz Harcamaları 12,7 21,9 72,2 179,5 12,2
  Faiz Dışı Harcamalar 87,9 91,8 4,4 1.166,6 7,9
Gelirler 122,2 89,6 -26,7 1.101,1 8,1
  Vergi Gelirleri 67,4 79,2 17,5 922,7 8,6
  Diğer Gelirler 54,8 10,4 -81,0 178,4 5,8
Bütçe Dengesi 21,5 -24,2 - -245,0 9,9
Faiz Dışı Denge 34,2 -2,2 - -65,5 3,4
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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