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Merkezi yönetim bütçesi Mayıs’ta 13,4 milyar TL açık verdi.  

Mayıs ayında bütçe gelirleri yıllık bazda %53,5 oranında artarak 
104,6 milyar TL’ye yükseldi. Bu dönemde bütçe giderleri de %38 
oranında genişleyerek 117,9 milyar TL oldu. Böylece, geçtiğimiz 
yıl Mayıs ayında 17,3 milyar TL olan merkezi yönetim bütçe açığı, 
bu yılın aynı döneminde yıllık bazda %22,7 azalarak 13,4 milyar 
TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde faiz dışı bütçe dengesi ise 
575 milyon TL fazla verdi.  

Yılın ilk beş aylık dönemine bakıldığında, merkezi yönetim bütçe 
performansının pandemi ile mücadele kapsamında vergi 
ertelemelerinin ön planda olduğu geçen yılın aynı dönemine 
göre iyileştiği izleniyor. Bütçe gelirleri bu dönemde %39,4 
oranında genişlerken, bütçe giderleri %14,8 oranında arttı. 
Böylece, bütçe açığı 2020’nin ilk beş ayına kıyasla 82,6 milyar TL 
(%91,7) azalarak 7,5 milyar TL oldu. Geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında 
25 milyar TL’nin üzerinde açık veren faiz dışı bütçe dengesi bu 
yılın aynı döneminde 73,9 milyar TL fazla verdi. 

Vergi gelirleri Mayıs’ta hızlı arttı. 

Vergi gelirlerinde son aylarda gözlenen artışın Mayıs’ta ivme 
kazanarak devam ettiği gözlendi. Bu dönemde yıllık bazda %67 
oranında artan vergi gelirlerindeki olumlu performansta gelir 
vergisindeki ve ithalde alınan KDV’deki yükselişler etkili oldu. 
Gelir vergisi yıllık bazda %69,2 artarak 15,3 milyar TL olurken, 
ithalde alınan KDV döviz kurlarındaki artışın da desteğiyle yıllık 
bazda %122,5 yükselerek 18,2 milyar TL oldu. Kurumlar vergisi 
de bu dönemde yıllık bazda %29,3 artışla 25,1 milyar TL 
düzeyinde gerçekleşti. Mayıs ayında motorlu taşıtlar vergisindeki 
hızlı yükselişin (%197,3) öncülüğünde ÖTV gelirleri yıllık bazda 
%17,6 arttı. Bu dönemde dâhilde alınan KDV’nin düşük bazın yanı 
sıra iç talepteki güçlü seyrin etkisiyle yıllık bazda %633,2 

genişlemesi de dikkat çekti. 

Mayıs’ta cari transferler yıllık bazda %42,7 genişledi. 

Mayıs ayında faiz harcamaları yıllık bazda %44,3 artarak 13,9 
milyar TL olurken, faiz dışı harcamalar %37,2 yükselişle 104 
milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Faiz dışı harcamaların %48,6’sını 
oluşturan cari transferler kalemindeki yükseliş Mayıs ayında 
%42,7 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu artışta hazine 
yardımları kalemi altında izlenen işsizlik fonu yardımlarındaki hızlı 
artış ile faturalı ödemeler kaleminin yıllık bazda 11 katına çıkarak 
13,5 milyar TL’ye ulaşması etkili oldu. Bu dönemde sermaye 
giderlerindeki yıllık artış %92,6 olurken, sermaye transferlerinin 
de hızlı arttığı gözlendi. 

Beklentiler… 

Ocak-Mayıs döneminde düşük baz ile vergi ve idari para 
cezalarının yeniden yapılandırılmasının desteğiyle bütçe 
gelirlerinin giderlere kıyasla daha hızlı artması, merkezi yönetim 
bütçesinin nispeten olumlu bir görünüm sunmasını sağladı. Yılın 
ikinci yarısında aşıya erişimin artmasıyla birlikte salgının hız 
kaybetmesi paralelinde, ekonomik aktivitedeki toparlanmanın 
genele yayılmasıyla bütçe gelirlerinin olumlu yönde 
etkilenmesini, salgın kaynaklı giderlerin ise azalma eğilimine 
girmesini bekliyoruz.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ekonomi Reform Paketi'nin 
hedefleri çerçevesinde 31 Mayıs’ta yayımladığı Kamu Maliyesi 
Raporu'nda da, 2021 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda 
245 milyar TL olarak öngörülmüş olan bütçe açığının, salgın 
koşulları, makroekonomik gelişmeler ve uygulanan/uygulanması 
planlanan tedbirler dikkate alınarak 199,9 milyar TL düzeyinde 
gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 

 Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Datastream  
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Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)
% % 2021 Bütçe 2021 Gerç./2021

2020 2021 Değişim 2020 2021 Değişim Hedefi Tahmini* Tahmini* (%)

Harcamalar 85,4 117,9 38,0 479,2 550,0 14,8 1.346,1 1.454,5 37,8
  Faiz Harcamaları 9,7 13,9 44,3 65,0 81,5 25,4 179,5 179,6 45,4
  Faiz Dışı Harcamalar 75,8 104,0 37,2 414,3 468,5 13,1 1.166,6 1.274,9 36,8
Gelirler 68,1 104,6 53,5 389,1 542,5 39,4 1.101,1 1.254,6 43,2
  Vergi Gelirleri 55,3 92,3 66,9 280,5 423,7 51,0 922,7 1.051,1 40,3
  Diğer Gelirler 12,9 12,3 -4,5 108,6 118,8 9,3 178,4 203,6 58,3
Bütçe Dengesi -17,3 -13,4 -22,7 -90,1 -7,5 -91,7 -245,0 -199,9 3,8
Faiz Dışı Denge -7,6 0,6 - -25,1 73,9 - -65,5 -20,3 -
Not: Rakamlar yuvarlamalardan ötürü toplamı vermeyebilir.

(*) Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mayıs ayında yayımladığı Kamu Maliyesi Raporu'nda yer alan tahminlerdir.

Mayıs Ocak-Mayıs
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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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