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Bütçe Dengesi 
Şubat 2021 

Merkezi yönetim bütçesi Şubat’ta 23,2 milyar TL fazla verdi. 

Ocak ayında 24,2 milyar TL açık veren bütçe dengesi 
Şubat’ta 23,2 milyar TL fazla verdi. Şubat’ta bütçe gelirleri 
yıllık bazda %38,8’lik artışla 119,6 milyar TL’ye yükselirken, 
bütçe harcamaları %3,1 ile sınırlı artarak 96,4 milyar TL oldu. 
Şubat 2020’de 6,8 milyar TL olan faiz dışı fazlanın, 2021’in 
aynı döneminde 35,9 milyar TL’ye yükseldiği izlendi. Bütçe 
dengesi Ocak-Şubat döneminde 1 milyar TL açık verirken, bu 
dönemde faiz dışı fazla 33,7 milyar TL oldu.  

Vergi gelirlerindeki yıllık artış Şubat’ta %37 oldu. 

Toplam bütçe gelirlerinin %82’sini oluşturan vergi gelirleri, 
Şubat ayında yıllık bazda %37,2 ile hızlı artış sergileyerek 
98,4 milyar TL düzeyine yükseldi. Vergi borçlarında 
gerçekleştirilen yeniden yapılandırmaların da vergi gelirlerini 
desteklediği değerlendiriliyor. Bu dönemde kurumlar vergisi 
ve ithalde alınan katma değer vergisi gelirlerindeki artışlar 
öne çıktı. Kurumlar vergisi yıllık bazda %44,5 artışla 37 milyar 
TL’ye ulaştı. Bu dönemde ithalde alınan katma değer vergisi 
döviz kurlarındaki yıllık artışın da etkisiyle %52,6 yükselerek 
15,4 milyar TL oldu. Motorlu taşıtlardan ve dayanıklı tüketim 
mallarından alınan özel tüketim vergisi gelirlerinde yıllık 
bazda kaydedilen %100’e yakın artışlar, ÖTV gelirlerinin 
%18,4 yükselerek 14 milyar TL düzeyine ulaşmasını sağladı.  
Dâhilde alınan katma değer vergisi de %51,6 ile hızlı artarak 
6,8 milyar TL düzeyine çıktı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şubat’ta faiz giderleri yıllık bazda daraldı.  

Şubat ayında faiz harcamaları yıllık bazda %9,9 azalarak 12,8 
milyar TL olurken, faiz dışı harcamalar %5,4 artarak 83,7 
milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde iç borç faiz 
ödemeleri %41,9 oranında azalarak 6,4 milyar TL’ye geriledi. 
Dış borç faiz ödemeleri ise %114,4’lük artışla 4,1 milyar TL 
düzeyine yükselerek faiz harcamalarındaki azalmayı 
sınırlandırdı. Faiz dışı harcamalar tarafında, salgın nedeniyle 
alınan tedbirlerin bu dönemde de sürmesinin etkisiyle, cari 
transferler kalemindeki yıllık artış oranı %14,6 oldu. Bu 
dönemde personel giderleri de %20,5 arttı. Öte yandan, mal 
ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderleri ve yurtiçi borç 
verme kaleminde yıllık bazda kaydedilen hızlı düşüşlerin faiz 
dışı harcamalardaki artışı sınırlandırdığı gözlendi.  

 

 

 

 

 

Beklentiler… 

Şubat ayında vergi gelirleri hızlı yükselirken, harcamaların 
sınırlı artış kaydetmesi bütçe görünümünü destekledi. 
Geçtiğimiz hafta açıklanan Ekonomi Reformları paketinde 
risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısının oluşturulacağı 
belirtilirken, harcama disiplininin sağlanacağı, vergisel 
düzenlemelerin sadeleştirileceği ifade edildi. Bu sene için 
%4,3'ten %3,5’e revize edilen bütçe açığı hedefine mali 
disiplinden taviz vermeden ulaşmanın amaçlandığı belirtildi. 
Tek seferlik gelir imkânının da sınırlı olduğu 2021 yılı 
genelinde bütçe disiplini açısından vergi gelirleri ve tasarruf 
politikaları belirleyici olmayı sürdürecek. Ayrıca salgının seyri 
de bütçe görünümü üzerinde etkili olmaya devam edecek.  

 Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Datastream  
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Merkezi  Yönetim Bütçesi (milyar TL)

% % 2021 Bütçe Gerç ./  Bütçe

2020 2021 Değişim 2020 2021 Değişim Hedefi Hedefi  (%)

Harcamalar 93,5 96,4 3,1 194,2 210,2 8,2 1.346,1 15,6

  Faiz Harcamaları 14,2 12,8 -9,9 26,9 34,7 29,0 179,5 19,3

  Faiz Dışı Harcamalar 79,3 83,7 5,4 167,3 175,5 4,9 1.166,6 15,0

Gelirler 86,1 119,6 38,8 208,3 209,2 0,4 1.101,1 19,0

  Vergi Gelirleri 71,7 98,4 37,2 139,1 177,7 27,7 922,7 19,3

  Diğer Gelirler 14,4 21,1 46,7 69,2 31,5 -54,4 178,4 17,7

Bütçe Dengesi -7 ,4 23,2 - 14,1 -1 ,0 - -245,0 0,4

Faiz Dışı  Denge 6,8 35,9 428,4 41,0 33,7 -17,9 -65,5 -
Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

Şubat Ocak-Şubat

https://ekonomi.isbank.com.tr/
https://twitter.com/ekonomi_isbank
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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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