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Merkezi yönetim bütçesi Haziran’da 25 milyar TL açık verdi.  

Haziran ayında bütçe gelirleri yıllık bazda %33,3 oranında 
artarak 88,3 milyar TL’ye yükseldi. Bu dönemde bütçe giderleri 
de %32,4 oranında genişleyerek 113,4 milyar TL oldu. Böylece, 
geçtiğimiz yılın Haziran ayında 19,4 milyar TL olan merkezi 
yönetim bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde yıllık bazda %29,2 
artarak 25 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde faiz dışı 
bütçe dengesi de 15,6 milyar TL açık verdi.  

Yılın ilk yarısı itibarıyla bakıldığında, merkezi yönetim bütçe 
performansının vergi gelirlerindeki hızlı artışın etkisiyle geçen 
yılın aynı dönemine göre iyileştiği izleniyor. Bütçe gelirleri bu 
dönemde %38,5 oranında genişlerken, bütçe giderleri %17,4 
oranında arttı. Böylece, bütçe açığı bu yılın ilk yarısında yıllık 
bazda %70,3 daralarak 32,5 milyar TL oldu. Geçtiğimiz yılın ilk 
yarısında 38,2 milyar TL açık veren faiz dışı bütçe dengesi, bu 
yılın aynı döneminde 58,3 milyar TL fazla verdi. 

Vergi gelirlerindeki yükseliş Haziran’da devam etti. 

Vergi gelirlerinde son aylarda gözlenen hızlı artış eğilimi Haziran 
ayında bir miktar ivme kaybetmekle birlikte devam etti. Bu 
dönemde vergi gelirleri yıllık bazda %32,1 artarak 73,2 milyar TL 
oldu. Haziran’da aylık bazda bakıldığında salgına karşı alınan 
önlemlerin gevşetilmesinin ve döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle 
özel tüketim vergisi (ÖTV) ve ithalde alınan katma değer vergisi 
(KDV) gelirlerinde kaydedilen artışlar dikkat çekerken, yıllık 
bazda gelirler vergisi ile dâhilde alınan KDV gelirlerindeki artışın 
vergi gelirlerine önemli destek sağladığı izleniyor.  

Yılın ilk yarısında vergi gelirleri %50’ye yakın bir oranda artış 
sergileyerek 497 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
toplam vergi gelirlerinin %22’sini oluşturan ithalde alınan KDV 
gelirleri %74,6 ile hızlı artış sergilerken, %10’luk paya sahip 
dâhilde alınan KDV gelirleri 1,5 katına çıktı. Haziran ayında yıllık 

bazda %39,5 artarak 15,1 milyar TL olan vergi dışı gelirlerin, 
Ocak-Haziran döneminde %12,1 genişleyerek 133,9 milyar TL 
olduğu görülüyor. 

Haziran’da cari transferler yıllık bazda %38,2 yükseldi. 

Haziran ayında faiz harcamaları yıllık bazda %49,5 artarak 9,4 
milyar TL, faiz dışı harcamalar %31 yükselişle 104 milyar TL oldu. 
Faiz dışı harcamaların yaklaşık yarısını oluşturan cari transferler 
kalemindeki yükseliş Haziran’da %38,2 düzeyinde gerçekleşti. 
Söz konusu artışta diğer hazine yardımlarının yıllık bazda 5,4 
milyar TL artmasının yanı sıra hanehalkına yapılan diğer 
transferler kalemindeki %422,8’lik yükseliş etkili oldu. Bu 
dönemde gayrimenkul sermaye ve üretim giderlerindeki 
gerilemenin etkisiyle sermaye giderleri yıllık bazda %15,2 
daraldı.  

Ocak-Haziran döneminde faiz dışı harcamalar yıllık bazda %16 ile 
enflasyon oranına yakın bir oranda artarken, faiz giderleri %27,5 
genişledi.  

Beklentiler… 

Haziran ayında bütçe açığındaki yıllık bazda kaydedilen 
genişlemeye karşın yılın ilk yarısı itibarıyla bütçe göstergeleri 
geçen yılın aynı dönemine kıyasla olumlu bir görünüm sundu. Bu 
gelişmede, geçtiğimiz yıl pandeminin bütçe üzerindeki 
etkilerinin en yoğun şekilde hissedildiği dönemin oluşturduğu 
bazın yanı sıra aşı uygulamalarının hızlanmasıyla ekonomik 
aktivitenin ivme kazanması ile vergi ve idari para cezalarının 
yeniden yapılandırılmasının etkisiyle hızlı artan gelir kalemleri rol 
oynadı. Covid-19’un yeni varyantlarına ilişkin endişelerin yılın 
ikinci yarısına yönelik risklerin arttığına işaret ettiği mevcut 
ortamda, maliye politikasının temkinli bir şekilde iktisadi faaliyeti 
destekleyici yönde olmaya devam edeceğini öngörüyoruz. 

 
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Datastream  

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

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

Harcamalar 85,6 113,4 32,4 564,9 663,4 17,4 1.346,1 1.454,5 45,6
  Faiz Harcamaları 6,3 9,4 49,5 71,3 90,9 27,5 179,5 179,6 50,6
  Faiz Dışı Harcamalar 79,3 104,0 31,0 493,6 572,5 16,0 1.166,6 1.274,9 44,9
Gelirler 66,3 88,3 33,3 455,4 630,8 38,5 1.101,1 1.254,6 50,3
  Vergi Gelirleri 55,4 73,2 32,1 335,9 496,9 47,9 922,7 1.051,1 47,3
  Diğer Gelirler 10,8 15,1 39,5 119,5 133,9 12,1 178,4 203,6 65,8
Bütçe Dengesi -19,4 -25,0 29,2 -109,5 -32,5 -70,3 -245,0 -199,9 16,3
Faiz Dışı Denge -13,1 -15,6 19,5 -38,2 58,3 - -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.
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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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