
17.05.2021 1 

 ekonomi.isbank 
Bütçe Dengesi 
Nisan 2021 

Merkezi yönetim bütçesi Nisan’da 16,9 milyar TL açık verdi.  

Mart ayında 23,8 milyar TL fazla veren merkezi yönetim bütçesi 
Nisan ayında 16,9 milyar TL düzeyinde açık verdi. Bu dönemde 
bütçe gelirleri yıllık bazda %43,8 artarken, bütçe harcamaları %2,1 
ile sınırlı bir yükseliş kaydetti. Pandemi etkisinin yoğun bir şekilde 
hissedildiği geçtiğimiz yılın Nisan ayında merkezi yönetim bütçe 
açığı 43,2 milyar TL düzeyinde gerçekleşmişti. Nisan 2020’de 26,2 
milyar TL açık veren faiz dışı denge de bu yılın aynı döneminde 1,7 
milyar TL fazla verdi. 

Yılın ilk dört ayı itibarıyla bütçe gelirleri ve harcamaları sırasıyla 
%36,4 ve %9,7 oranında arttı. Bu dönemde bütçe fazlası 5,9 milyar 
TL, faiz dışı fazla da 73,4 milyar TL oldu. 

Nisan’da vergi gelirleri yıllık bazda %55,4 oranında arttı. 

Vergi gelirleri Nisan’da yıllık bazda %55,4 artarak 76,3 milyar TL 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde ithalde alınan KDV ve gelir 
vergisi gelirlerindeki yükselişler öne çıktı. TL’deki değer kaybının da 
etkisiyle İthalde alınan KDV yıllık bazda 11,4 milyar TL artarak 19 
milyar TL oldu. Özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirleri de yıllık bazda 
%25,4 artarak bütçe gelirlerine önemli katkı sağladı. Bu dönemde 
ÖTV gelirlerinin %30’unu oluşturan motorlu taşıtlar vergisi gelirleri 
yıllık bazda %275 artış kaydetti. Kurumlar vergisi gelirlerindeki 
olumlu görünüm Nisan ayında da sürdü. Kurumlar vergisi gelirleri 
bu dönemde yıllık bazda %200’den fazla artış sergiledi. Böylece, 
yılın ilk dört ayı itibarıyla toplam vergi geliri hedefinin %36’sına 
ulaşıldı. 

Vergi dışı gelirler Nisan’da yıllık bazda %8,4 artarak 17,5 milyar TL 
olurken, Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla %11,2 yükselerek 106,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. 

Cari transferler Nisan’da geriledi.  

Nisan’da sermaye ve personel giderleri bütçe harcamalarını artırdı. 
Bu dönemde sermaye giderleri, gayrimenkul sermaye ve üretim 
giderleri kalemindeki hızlı yükselişin etkisiyle yıllık bazda %128 
oranında artarken, personel giderleri de yıllık bazda %19,2 
oranında artış kaydetti.  

Nisan’da cari transferler kalemi ise hem aylık hem yıllık bazda 
geriledi. Cari transferler Hazine yardımlarının, sağlık, emeklilik ve 
sosyal yardım giderlerindeki düşüşün etkisiyle bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %49,1 oranında geriledi. Öte yandan, cari 
transferlerin tarımsal destekleme ödemeleri ve hanehalkına 
yapılan transferler alt kalemleri hızlı artarak toplam 4,3 milyar TL 
düzeyinde gerçekleşti.  

Bu dönemde faiz giderlerindeki yükseliş yıllık bazda %9 düzeyinde 
gerçekleşti. İç borç faiz ödemelerinde yıllık bazda gerileme 
kaydedilirken, dış borç faiz ödemelerinin %46,1 arttığı görüldü. 

Beklentiler... 

Nisan’da açık veren bütçe dengesi yılın ilk dört ayı itibarıyla 
nispeten olumlu görünümünü korudu. 12 aylık kümülatif verilere 
göre de bütçe açığı Nisan ayında 94,1 milyar TL ile Ağustos 
2019’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. 2021 yılsonu için 
merkezi yönetim bütçe açığı hedefi 245 milyar TL düzeyinde 
bulunuyor. Son dönemde salgına karşı alınan kısıtlayıcı önlemlerin 
ekonomik aktivite üzerinde yarattığı baskının yanı sıra salgının ve iç 
talebin önümüzdeki dönemdeki seyrinin yılın geri kalanında bütçe 
görünümü üzerinde belirleyici olmaya devam etmesini bekliyoruz.  

 Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Datastream  

Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)

% % 2021 Bütçe Gerç./ Bütçe

2020 2021 Değişim 2020 2021 Değişim Hedefi Hedefi (%)

Harcamalar 108,4 110,7 2,1 393,8 432,0 9,7 1.346,1 32,1

  Faiz Harcamaları 17,0 18,6 9,0 55,3 67,5 22,1 179,5 37,6

  Faiz Dışı Harcamalar 91,4 92,1 0,8 338,5 364,5 7,7 1.166,6 31,2

Gelirler 65,2 93,8 43,8 321,0 437,9 36,4 1.101,1 39,8

  Vergi Gelirleri 49,1 76,3 55,4 225,2 331,4 47,2 922,7 35,9

  Diğer Gelirler 16,1 17,5 8,4 95,8 106,5 11,2 178,4 59,7

Bütçe Dengesi -43,2 -16,9 -60,8 -72,8 5,9 - -245,0 -

Faiz Dışı Denge -26,2 1,7 - -17,5 73,4 - -65,5 -

Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.
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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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