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Merkezi yönetim bütçesi Kasım’da 32 milyar TL fazla verdi.  

Kasım ayında bütçe gelirleri yıllık bazda %52,9 oranında 
artarak 167,8 milyar TL olurken, bütçe harcamaları aynı 
dönemde %40,9 oranında genişleyerek 135,8 milyar TL 
düzeyinde gerçekleşti. Böylece, geçtiğimiz yıl Kasım ayında 
13,4 milyar TL olan merkezi yönetim bütçe fazlası bu yılın aynı 
döneminde 32 milyar TL seviyesine yükseldi. Kasım’da faiz 
harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %61,4 artarken, 
faiz dışı fazla yıllık bazda 24,4 milyar TL’lik yükselişle 47,3 
milyar TL düzeyine çıktı. 

Ocak-Kasım döneminde bütçe gelirlerinde ve harcamalarında 
kaydedilen yıllık artışlar sırasıyla %36,5 ve %24 oldu. Bu 
dönemde bütçe açığı yıllık bazda %64,8 daralarak 46,5 milyar 
TL olurken, Ocak-Kasım 2020 döneminde 3 milyar TL açık 
veren faiz dışı denge bu yılın aynı döneminde 125,4 milyar TL 
fazla verdi. 

Vergi gelirleri Kasım’da yıllık bazda %50 arttı. 

Vergi gelirleri Kasım’da yıllık bazda %50 oranında genişledi. 
ÖTV gelirlerinde yaşanan kayba rağmen vergi gelirlerinde 
Kasım ayında kaydedilen artışta kurumlar vergisi ve ithalde 
alınan KDV gelirlerindeki yükselişler belirleyici oldu. Ekonomik 
aktivitede yaşanan toparlanmanın yanı sıra geçtiğimiz yılın 
aynı döneminin oluşturduğu düşük bazın etkisiyle hızlı artan 
kurumlar vergisi gelirleri, vergi gelirlerindeki artışı 22,3 puan 
yukarı çekti. Son aylarda döviz kurlarında gözlenen hızlı 
yükselişin de etkisiyle ithalde alınan KDV gelirleri Kasım’da 
yıllık bazda %62,4 artarak vergi gelirlerindeki yükselişe 11,1 
puan katkı sağladı. Dâhilde alınan KDV gelirlerindeki %55,3’lük 

artış da vergi gelirlerini 4,9 puan destekledi. Öte yandan, 
petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV gelirlerindeki 
düşüş (%96,5) paralelinde yıllık bazda %15 gerileyen ÖTV 
gelirleri vergi gelirlerindeki artışı sınırlandıran tek kalem oldu. 

Kasım’da faiz giderleri %61,4 arttı. 

Cari transferler bütçe harcamalarındaki artışta etkili olmayı 
Kasım ayında da sürdürdü. Söz konusu kalem yıllık bazda %29 
oranında artarak bütçe harcamalarındaki artışa 10,3 puan ile 
en yüksek katkıyı sağladı. Bu dönemde kamu iktisadi 
teşebbüslerine yapılan aktarımlar geçen yıla kıyasla 5 katına 
çıkarak harcamaları 6,3 puan yukarı çekti. Aynı dönemde 
sermaye giderleri, gayrimenkul sermaye ve üretim giderleri 
kalemindeki hızlı yükselişin etkisiyle yıllık bazda %71,4 
oranında artış kaydetti. Kasım ayında faiz giderlerindeki yıllık 
%61,4’lük artış da harcamalar üzerinde yukarı yönlü baskı 
oluşturdu. Faiz giderlerindeki hızlı artışın büyük ölçüde          
(%96’sı) tahvil faizi ödemelerinden kaynaklandığı izlendi.  

Beklentiler… 

Ekonomik aktivitedeki toparlanma paralelinde yılın büyük bir 
bölümünde olumlu bir seyir izleyen bütçe göstergeleri 
Kasım’da vergi gelirlerindeki güçlü artışın etkisiyle pozitif 
görünümünü korudu. 12 aylık kümülatif verilere göre bütçe 
açığı Kasım ayı itibarıyla 89,7 milyar TL ile Mart 2019’dan bu 
yana en düşük düzeyinde gerçekleşirken, Orta Vadeli 
Program’da yer alan 230 milyar TL seviyesindeki 2021 yılsonu 
merkezi yönetim bütçe açığı tahmininin de oldukça altında 
bulunuyor. Bu çerçevede, son dönemde TL’deki hızlı değer 
kaybı da göz önüne alındığında, Aralık ayında maliye 
politikasında ekonomiyi destekleyici adımlar için alan 
bulunduğu anlaşılıyor. 

 
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Datastream  

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

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

Harcamalar 96,3 135,8 40,9 1.064,0 1.318,8 24,0 1.346,1 1.506,3 87,6
  Faiz Harcamaları 9,5 15,3 61,4 129,1 171,9 33,2 179,5 179,5 95,8
  Faiz Dışı Harcamalar 86,8 120,4 38,7 934,9 1.146,9 22,7 1.166,6 1.326,7 86,5
Gelirler 109,7 167,8 52,9 931,9 1.272,3 36,5 1.101,1 1.276,3 99,7
  Vergi Gelirleri 99,2 148,9 50,0 754,6 1.053,4 39,6 922,7 1.057,9 99,6
  Diğer Gelirler 10,5 18,9 80,0 177,3 218,9 23,4 178,4 218,4 100,2
Bütçe Dengesi 13,4 32,0 138,3 -132,1 -46,5 -64,8 -245,0 -230,0 20,2
Faiz Dışı Denge 22,9 47,3 106,4 -3,0 125,4 - -65,5 -50,5 -
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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