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Merkezi yönetim bütçesi Mart’ta 23,8 milyar TL fazla verdi. 

Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkilerinin 
hissedilmeye başlandığı Mart 2020’de 43,7 milyar TL açık 
veren bütçe dengesi, bu yılın Mart ayında 23,8 milyar TL fazla 
verdi. Bu dönemde bütçe gelirleri yıllık bazda %184,4’lük 
artışla 134,9 milyar TL’ye yükselirken, bütçe harcamaları 
%21,9 artarak 111,2 milyar TL oldu. Mart 2020’de 32,4 milyar 
TL açık veren faiz dışı denge de 2021’in aynı döneminde 38 
milyar TL fazla verdi. Ocak-Mart döneminde bütçe dengesi 
22,8 milyar TL fazla verirken, bu dönemde faiz dışı fazla 71,7 
milyar TL düzeyinde gerçekleşti.  

Bütçe gelirleri olumlu görünüm sundu. 

Vergi gelirleri, Mart ayında düşük bazın da etkisiyle yıllık 
bazda %109,5 ile hızlı artış sergileyerek 77,4 milyar TL 
düzeyine yükseldi. Vergi ve idari para cezalarının yeniden 
yapılandırılması kapsamında Şubat ayında yapılmaya başlanan 
ödemelerin, süre uzatımı ve peşin ödemelerde sağlanan 
avantajların etkisiyle Mart ayında yoğunlaşmasının vergi 
gelirlerini desteklediği değerlendiriliyor. Bu dönemde gelir 
vergisi ile ithalde alınan katma değer vergisi gelirlerindeki 
artışlar öne çıktı. Gelir vergisi yıllık bazda %88 artarak 18 
milyar TL olurken, ithalde alınan katma değer vergisi döviz 
kurlarındaki yıllık artışın da etkisiyle %120,7 yükselerek 21,2 
milyar TL oldu. Kurumlar vergisi de bu dönemde yıllık bazda 
%166,6 artışla 2,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. 
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tahsilat 
ötelemeleri ve iade mekanizmasının etkisiyle Mart 2020’de -
4,9 milyar TL olan dâhilde alınan katma değer vergisi ise bu 
dönemde 4,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. 

Geçtiğimiz yılın Mart ayında 1 milyar TL olan teşebbüs ve 
mülkiyet gelirleri, 30,2 milyar TL tutarındaki TCMB kârının 
Hazine’ye aktarılmasıyla birlikte Mart 2021’de 37 milyar TL’ye 
ulaştı. Geçtiğimiz yıl TCMB kârının Hazine’ye aktarımı Ocak 
ayında gerçekleştirilmişti.  

Cari transferlerdeki yükseliş Mart’ta devam etti. 

Mart ayında faiz harcamaları yıllık bazda %25,5 artarak 14,2 
milyar TL olurken, faiz dışı harcamalar %21,4 yükselişle 96,9 
milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde %13,8 oranında 
artan iç borç faiz ödemeleri 7,7 milyar TL’ye, dış borç faiz 
ödemeleri de %31,5’lik artışla 5,3 milyar TL düzeyine yükseldi. 
Faiz dışı harcamaların %48’ini oluşturan cari transferler 
kalemindeki yükseliş Mart ayında %17,1 ile devam ederken, 
sermaye giderlerindeki artış da %57,8 oldu. Aynı dönemde 
personel giderlerindeki yıllık artış %15,5 düzeyinde 
gerçekleşti.   

Beklentiler… 

Vergi gelirlerindeki hızlı artışın yanı sıra TCMB faaliyet 
gelirinin bütçeye aktarılmasının etkisiyle bütçe görünümü 
Mart ayında olumlu bir tablo çizdi. Yılın ilk çeyreği itibarıyla 
bakıldığında da güçlü bir bütçe performansı dikkat çekiyor. 
Öte yandan, artan vaka sayılarının salgının ivme kaybetmeden 
devam ettiğine işaret etmesi ve salgına karşı alınan kısıtlayıcı 
tedbirlerin ekonomik aktivite üzerindeki muhtemel etkileri 
bütçe görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam 
etmektedir.  

 Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Datastream  
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% % 2021 Bütçe Gerç./ Bütçe

2020 2021 Değişim 2020 2021 Değişim Hedefi Hedefi (%)

Harcamalar 91,2 111,2 21,9 285,3 321,3 12,6 1.346,1 23,9

  Faiz Harcamaları 11,3 14,2 25,5 38,2 48,9 27,9 179,5 27,3

  Faiz Dışı Harcamalar 79,8 96,9 21,4 247,1 272,4 10,3 1.166,6 23,4

Gelirler 47,4 134,9 184,4 255,7 344,1 34,6 1.101,1 31,3

  Vergi Gelirleri 37,0 77,4 109,5 176,1 255,1 44,9 922,7 27,6

  Diğer Gelirler 10,5 57,5 448,2 79,6 89,0 11,8 178,4 49,9

Bütçe Dengesi -43,7 23,8 - -29,6 22,8 - -245,0 -

Faiz Dışı Denge -32,4 38,0 - 8,7 71,7 727,3 -65,5 -

Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

Mart Ocak-Mart

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


15.04.2021 2 

İzlem Erdem  
Baş Ekonomist 
izlem.erdem@isbank.com.tr 
 
Alper Gürler  
Birim Müdürü 
alper.gurler@isbank.com.tr 
 
Dilek Sarsın Kaya 
Müdür Yardımcısı 
dilek.kaya@isbank.com.tr 
 

 
 

Gamze Can  
Uzman 

gamze.can@isbank.com.tr 
 

Ahmet Berat Ocak 
Uzman Yardımcısı 

berat.ocak@isbank.com.tr 

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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